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                                                    RESUMO 

 

Considerando a necessidade da implantação de políticas públicas voltadas à 
educação em direitos humanos, em face de preeminente desigualdade social 
observada em nosso país, na perspectiva de formação de uma sociedade mais 
democrática e justa, esse trabalho teve por objetivo investigar o processo de 
elaboração e implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Foram categorias centrais de análise desse estudo: direitos humanos, democracia, 
educação e educação em direitos humanos, nesse sentido tomamos como 
referencial  teórico os autores Comparato (2001), Bobbio (1992), Habermas (1997), 
Silva (2000), dentre outros. Adotamos como campo de investigação, a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, tendo como sujeitos os membros do Comitê Nacional 
de Educação em Direitos Humanos. Do ponto de vista metodológico privilegiamos a 
abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de coleta das informações, a 
análise documental e a entrevista. Optamos pela Análise de Conteúdo proposta por 
Bardin, para compreender através das falas dos sujeitos como se deu a elaboração 
e a implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. A análise 
das informações possibilitou inferir que o PNEDH, constitui-se em um importante 
documento para o desenvolvimento e efetivação do estado democrático em nosso 
país. Entretanto, o estudo revelou também que é necessário um maior investimento 
na divulgação do PNEDH, bem como o planejamento de atividades que 
desenvolvam as ações de implantação contidas no referido Plano, levando em 
consideração as especificidades de cada região do país, necessitando ainda, de um 
planejamento bem estruturado, de modo a garantir a efetiva implantação do Plano, 
fortalecendo as práticas democráticas cotidianas na sociedade brasileira. 
 
Palavras-Chave: Plano Nacional de Educação, Democracia, Direitos Humanos, 
Educação em Direitos Humanos. 

 



 14 

RESUMEN 

 

Considerando la necesidad de una implantación de políticas públicas vueltas a la 
educación en derechos humanos, frente la creciente desigualdad social observada 
en nuestro país, en la perspectiva de formación de una sociedad más democrática y 
justa, ese trabajo tuvo por objetivo investigar el proceso de elaboración y 
implantación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos – PNDH. 
Fueron categorías céntricas de análisis de ese estudio: derechos humanos, 
democracia, educación y educación en derechos humanos, en ese sentido tomamos 
como referencial teórico los autores Comparato (2001), Bobbio (1992), Habermas 
(1997), Silva (2000),  entre otros. Adoptamos como campo de investigación, la 
Secretaría Especial de Derechos Humanos, teniendo como sujetos los miembros del 
Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos. Del punto de vista 
metodológico adoptamos a abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de 
recolecta de las informaciones, el análisis documental y la entrevista. Optamos por el 
Análisis de Contenido propuesta por Bardin, para comprender basado en las hablas 
de los sujetos como se dio la elaboración y la implantación del Plan. El análisis de 
las informaciones posibilitó deducir que el PNEDH, es un importante documento 
para el desarrollo y efectivación del estado democrático en nuestro país. 
Sin embargo, el estudio reveló también que es necesario una mayor inversión en la 
divulgación del Plan, así como la planificación de actividades que desarrollen las 
acciones de implantación contenidas en el PNEDH, considerando las 
particularidades de cada región del país, necesitando aún, de una planificación bien 
estruturada, que pueda garantizar la efectiva implantación del Plan, fortaleciendo las 
prácticas democráticas cotidianas en la sociedad brasileña. 
 
Palabras-Llave: Plan Nacional de Educación, Democracia, Derechos Humanos, 
Educación en Derechos Humanos. 
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“A cidadania é um direito que precisa ser construído coletivamente, não só 
em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a 
todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do 
homem no Universo”. 

Covre 
 

 

Na história dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos Proclamada em 1948 é considerada o marco inicial para os governos e as 

sociedades na promoção dos princípios da dignidade humana. 

Constituída em uma efervescência pós-guerra tinha como principal objetivo 

promover a paz entre as nações. Assim a Declaração surgiu como prova da 

insatisfação da humanidade frente às desigualdades sociais, aos massacres e 

atrocidades e ao extermínio cometidos contra o ser humano, principalmente nos 

períodos das guerras. 

A Declaração, e posteriormente os tratados, as conferências e pactos, que 

foram elaborados ao longo dos anos, instituíram em termos de documentos entre as 

nações um sistema complexo de proteção e vigilância aos direitos humanos, além 

de abrir as portas para a ampliação dos diversos tipos de direitos.  

No entanto, esses documentos ainda são insuficientes para a garantia dos 

direitos apesar de grandes avanços alcançados até hoje. A pobreza generalizada, a 

exclusão sócio-econômica, as guerras civis, os massacres, a fome, entre outras 

mazelas, tomam dimensões preocupantes, principalmente nos paises em 

desenvolvimento como o Brasil. 

Essas assimetrias sociais, na qual está mergulhada a sociedade brasileira, 

tornam-se mais evidentes a cada dia e o Estado, por sua vez não atende de forma 

satisfatória as demandas da população, violando a integridade dos direitos 



 19 

humanos, comprometendo a consolidação e a efetivação do Estado Democrático de 

Direito.  

Neste contexto socioeconômico, político e jurídico em que vivemos, assumem 

elevada importância à discussão em torno dos direitos humanos, seus fundamentos 

e garantias, pois os direitos tutelados em nossa norma constitucional muitas vezes 

não são implementados, caracterizando uma crescente contradição. Assim se 

estabelece uma grande dicotomia entre a positivação dos direitos e a efetividade. Ou 

seja, embora sejam assegurados como direitos e garantias fundamentais, os direitos 

humanos de fato, não são respeitados em nossa sociedade, ampliando as imensas 

desigualdades sociais.  

Para Norberto Bobbio trata-se de saber "qual é o modo mais seguro para 

garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 

continuamente violados" (1992, p. 25). 

A grande questão aqui colocada e que serve de ponto mediador para a nossa 

abordagem é a seguinte: sendo os direitos humanos institucionalizados em nosso 

ordenamento jurídico, socialmente aceitos e condição inerente ao princípio da 

convivência harmônica entre os indivíduos, qual a possibilidade real de sua 

efetivação em uma sociedade de população numerosa e crescente como a nossa? 

Qual o papel das políticas públicas de educação em direitos humanos na 

consolidação de uma sociedade mais democrática no sentido de ter acesso a esses 

direitos? 

Nesse contexto de reflexões e inquietações a partir das experiências como 

professora da Rede Municipal de Recife, atuando em um dos bairros mais 

desfavorecidos e com uma das populações mais carentes da materialização dos 

direitos, nasceu o interesse deste estudo. Esse interesse foi fortalecido na 
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convivência com alunos e famílias excluídos do acesso ás necessidades básicas 

como: alimentação, saúde, moradia que os impossibilitam muitas vezes a simples 

condição de sonhar com um futuro melhor, limitando-os a condições desumanas e 

perspectivas de futuro sombrias. 

Essas percepções cotidianas das dificuldades de acesso aos direitos e a 

possibilidade da implantação efetiva de uma política pública voltada para a 

educação em direitos humanos nutriu reflexões e impulsionaram essa pesquisa. 

Ao analisarmos o contexto brasileiro é possível identificar um considerável 

avanço no campo do ordenamento jurídico e de documentos orientadores a partir de 

algumas políticas voltadas para a formação e promoção dos direitos humanos e a 

atuação dos movimentos de direitos humanos na configuração de políticas públicas 

de promoção da cidadania. Através do Plano Nacional de Direito Humanos I e II, 

Estatuto da Criança e do Adolescente entre outros. Esses documentos buscam 

responder ás exigência e recomendações internacionais e nacionais em que o Brasil 

foi signatário.  

Esses movimentos passaram a pressionar o governo brasileiro visando à 

ratificação de todos os tratados internacionais de proteção e promoção dos direitos 

humanos.  

Em relação aos movimentos históricos mais recentes, em dezembro de 1994 

a Organização das Nações Unidas foi proclamada a Década das Nações Unidas 

para a Educação em matéria de Direitos Humanos. Essa Década abrange o período 

entre 01 de Janeiro de 1995 e 31 de Dezembro de 2004. 

 Através desse documento entende-se Educação em Direitos Humanos como 

aquela que abrange atividades de formação e divulgação de informações destinadas 
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a desenvolver uma cultura universal de direitos humanos, através da difusão de 

conhecimentos, competências e da mudança de atitudes.  

Em outubro de 1997 a Organização das Nações Unidas definiu as Diretrizes 

para a Formulação de Planos Nacionais de Educação em Direitos Humanos, 

subsidiando os Estados para cumprirem as recomendações na década 1995-2004 

para a Educação em Direitos Humanos. 

Na perspectiva de cumprir as recomendações da Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Governo Federal brasileiro criou a Secretaria Especial de Direitos 

Humanos – SEDH da Presidência da República e em 2003 o Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (CNEDH), com o objetivo de assessorar o governo 

Federal na definição de políticas e elaborar o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos. 

O Comitê foi formado por especialistas da área de Direitos Humanos, que 

atuam em instituições públicas e privadas das diversas regiões do Brasil. Nessa 

direção o Comitê junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República, os Ministérios da Educação e o da Justiça elaboraram o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o PNEDH em três versões, 

resultantes de debates e discussões nos 27 estados da federação. 

Diante desse processo de construção do PNEDH, entendemos ser necessário 

fazer uma análise investigativa da elaboração e implantação do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos sob a ótica dos membros do Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos/CNEDH. Buscando identificar as dificuldades  e os 

avanços do processo de elaboração e as perspectivas do processo de implantação 

do PNEDH. 
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A justificativa desta investigação está embasada no entendimento de que a 

educação em direitos humanos pode contribuir para a emancipação da população 

na luta pelos direitos já instituídos na Constituição Brasileira.  

A implantação de uma política de educação em direitos humanos, em que os 

sujeitos conheçam e busquem a proteção e a efetividade dos seus direitos, implica 

na construção do conhecimento por um viés metodológico interdisciplinar no qual se 

priorizem as relações humanas vividas em todos os âmbitos da sociedade, sejam 

eles formais ou informais.  

Por ser esse nosso entendimento foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento desta pesquisa, a participação efetiva dos membros do Comitê 

Nacional de Educação em Direitos Humanos, pois foram eles os agentes que 

elaboraram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e que poderão 

desencadear a discussão sobre o processo de implantação dessa  política pública. 

Dessa forma o presente trabalho é o resultado dessa investigação e está 

organizado em três capítulos em que descrevem o caminho percorrido de forma a 

expressar a construção de uma conceitualização, contextualizando historicamente 

os direitos humanos enquanto categoria fundante. Recorrendo á categorias que 

consideramos essenciais para o delineamento do estudo: democracia, educação e 

educação em direitos humanos.  

Nesse processo fomos estabelecendo um diálogo com a literatura da área 

através de autores como Bobbio (1992), Comparato (2001), Habermas (1997) entre 

outros, procurando o entendimento da construção do processo democrático e a 

evolução histórica dos direitos humanos. Alguns documentos apoiaram essa 

pesquisa; a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Plano Nacional de 
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Direitos Humanos I e II(1996 – 1999), Constituição do Brasil (1988), o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos ( 2003 - 2006)entre outros. 

No primeiro capítulo traçamos uma breve trajetória histórica da evolução dos 

Direitos Humanos no conjunto da sociedade perpassando pelo Brasil. No caso do  

contexto brasileiro procuramos enfocar a partir das lutas dos movimentos sociais até 

a elaboração do PNEDH como uma política pública voltada para a promoção de 

Educação em Direitos Humanos, considerando a Educação como um  direito básico. 

  No segundo Capítulo estabelecemos os procedimentos teórico-

metodológicos, instrumentos e procedimentos utilizados no movimento de busca das 

informações da pesquisa. Nesse movimento escolhemos a pesquisa qualitativa 

como norteadora da investigação e utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin 

(1977) para o tratamento das informações coletadas. Como instrumentos de coleta 

utilizamos um roteiro de entrevista aplicados aos membros do Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, que compõem o universo amostral deste estudo. 

Conceituamos direitos humanos, descrevemos a formação do CNEDH como campo 

e os sujeitos envolvidos e a partir da descrição dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa.  

Por fim, no terceiro capítulo, analisamos os dados coletados buscando traçar 

uma trajetória da compreensão do processo de elaboração e implantação do 

PNEDH os avanços e as dificuldades através da concepção dos sujeitos envolvidos 

os membros do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos.   

Encerramos o texto com reflexões sobre a temática buscando responder aos 

objetivos propostos nesta pesquisa assim como apontamos o que consideramos  

desafios destacados pelos membros do Comitê nesse processo e destacamos 
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algumas  pistas para a continuidade de outros estudos sobre a efetivação do 

PNEDH como política pública de educação em direitos humanos. 
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CAPÍTULO 1 

DIREITOS HUMANOS: DA HISTÓRIA À CONCEPÇÃO DE UMA POLÍTICA 

PÚBLICA 
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Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade. ( Declaração Universal dos Direitos Humanos ) 

 

  

1.1 Algumas reflexões sobre democracia e a construção da política pública de 

Direitos Humanos 

 

A história dos direitos humanos perpassa o caminhar histórico da 

humanidade, se desenvolvendo no seio das grandes transformações sociais e nos 

períodos de manutenção da ordem social, sempre consolidando, teorias e práticas o 

que possibilitam a configuração de um corpo teórico, histórico e filosófico dos 

direitos humanos.  

É por assim dizer que a evolução da consciência humana que acontece em 

cada momento de sua história traz uma evolução, também, no pensar e no agir sob 

a ótica dos direitos humanos. Dessa forma, refletir e buscar conceituar Direitos 

Humanos nos remete inevitavelmente a discussão sobre Democracia.  

A palavra Democracia tem sido utilizada em diversas esferas da sociedade. 

No entanto, conceituá-la tem trazido à tona reflexões sobre o significado e a 

utilização da palavra nos dias atuais, invocando um conceito aberto, dinâmico e 

plural, que está em constante processo de transformação. Assim sendo, se faz 

necessário refletir sobre algumas trajetórias do conceito de democracia, pois a 

própria história dos direitos humanos começa no século VI a.C. com a criação das 
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primeiras instituições democráticas em Atenas, prosseguindo no século seguinte 

com a fundação da República Romana. 

Para Comparato (2001, p.40) a democracia ateniense funda-se nos princípios 

da preeminência da lei e da participação ativa do cidadão nas funções de governo.  

Nessa perspectiva, a vida política na sociedade Ateniense, durante mais de 

dois séculos, teve o poder dos seus governantes estritamente limitados, não apenas 

pela soberania das leis, mas também pelo complexo de um conjunto de instituições 

de cidadania ativa, onde o povo governava a si mesmo pela primeira vez na história. 

Para Comparato (2001, p. 41): 

A democracia ateniense consistiu na atribuição ao povo, em primeiro lugar, 
do poder de eleger os governantes e de tomar diretamente em assembléia 
(a Ekklésia) as grandes decisões políticas: adoção de novas leis, 
declaração de guerra, conclusão de tratados de paz ou aliança. Os órgãos 
do que chamamos hoje Poder Executivo eram, aliás, em Atenas, 
singularmente fracos: os principais dirigentes políticos, os estrategos, 
deviam ter suas funções confirmadas, todos os meses, pelo Conselho 
(Boulê).  

 

Caminhando um pouco mais nessa leitura histórica, observamos que na 

república romana, o poder político alcançou sua limitação não apenas pela 

soberania popular, mas através de instituições de um complexo sistema de controles 

recíprocos entre os diferentes órgãos políticos. Para Platão e Aristóteles os 

tradicionais regimes políticos eram: a monarquia, a aristocracia e a democracia. 

Com o passar do tempo e a evolução das sociedades, um novo conceito 

passa a ser discutido. A compreensão moderna de democracia distingue-se da 

clássica por resultar de normas produzidas por um legislador e sancionadas pelo 

Estado. Seu alvo principal é a garantia de liberdades subjetivas.  

Numa visão clássica, as leis da república são expressões da vontade dos 

cidadãos reunidos, percebendo-se claramente uma discussão entre o liberalismo, o 

republicanismo e o Estado democrático de direito.  
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Nessa perspectiva, para um, a autonomia privada dos cidadãos assume 

forma nos direitos fundamentais. Entretanto para o outro, a autonomia política dos 

cidadãos incorpora-se na auto-organização de uma comunidade que cria as suas 

próprias leis, parecendo para muitos que à fundamentação normativa do Estado 

democrático de direito pressupõe o estabelecimento de uma hierarquia entre o 

princípio dos direitos humanos e o da soberania popular. 

[...] o processo democrático carrega o fardo da legitimação. Pois tem que 
assegurar simultaneamente a autonomia privada e pública dos sujeitos de 
direito; e para formular adequadamente os direitos privados subjetivos ou 
para impô-los politicamente, são necessários que os afetados tenham 
esclarecidos antes, em discussões públicas, os pontos de vista relevantes 
para o tratamento igual ou não-igual de casos típicos e tenham mobilizado o 
poder comunicativo para a consideração de suas necessidades 
interpretadas de modo novo. (HABERMAS, 1997, v.II, p. 310) 
 

Em outras palavras, as leis são de fato legítimas, quando coincidem com os 

direitos humanos. Observamos, portanto, algumas idéias diferentes na tradição 

liberal e republicana quanto à interpretação da relação entre a soberania do povo e 

os direitos humanos.  Habermas (1997, p.159) diz que: 

Na interpretação liberal, o processo democrático de criação de leis legítimas 
exige determinada forma de institucionalização jurídica. Tal “lei 
fundamental” é introduzida como condição necessária e suficiente para o 
processo democrático, não como um resultado deste, pois a democracia 
não pode ser definida pela própria democracia.  
 

Outro fator importante que nos chama a atenção é o de que os direitos 

fundamentais liberais podem tornar possível a democracia, entretanto não são 

suficientes para garantir a efetivação da democracia. Uma vez que a garantia do 

acesso ao conjunto dos direitos pela maioria da população é condição essencial 

para a efetividade da democracia. 

Na visão republicana, a substância da constituição como instrumento 

normativo, tem que emergir de um processo de inclusão, da formação da opinião e 

também da vontade dos cidadãos para não haver conflito com a soberania do povo. 
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Para Harbermas todos os cidadãos devem ser incluídos na base da igualdade 

de direitos. Ao desenvolver sua reflexão acerca das possibilidades da democracia no 

capitalismo, salienta ainda que, “a idéia de direitos humanos e a da soberania do 

povo determinam até hoje a autocompreensão normativa de Estados de direito 

democráticos” (1997 v. II, p.128). 

Habermas leva ainda em conta, as atuais discussões sobre modelos de 

democracia, defendendo um paradigma procedimental e compreendendo a 

formação do processo democrático a partir da teoria do discurso, se posicionando 

num Estado democrático de direito no qual: 

[...] processo democrático, o conteúdo ideal da razão prática assume 
feições pragmáticas; ao passo que as formas de sua institucionalização 
revelam o grau de realização do sistema dos direitos. Ora, a tradução 
sociológica da compreensão procedimental da democracia não pode ficar 
acima nem abaixo desse conteúdo normativo do Estado democrático de 
direito. (1997, v. II p. 26). 
 

Em uma acepção mais formal, percebemos que a democracia, compreende o 

respeito à legalidade, constituindo dessa forma o chamado governo das leis, 

marcado pela subordinação do poder ao Direito. 

Essa concepção Harbemaziana acentua a dimensão política do conceito de 

democracia, na medida em que enfatiza a legitimidade e o exercício do poder 

político, avaliando dessa forma, quem governa e como se governa, demonstrando 

que:  

[...] a razão prática passa dos direitos humanos universais ou da eticidade 
concreta de uma determinada comunidade para as regras do discurso e as 
formas de argumentação, que extraem seu conteúdo normativo da base de 
validade do agir orientado pelo entendimento e, em última instância, da 
estruturada comunicação lingüística e da ordem insubstituível da 
socialização comunicativa. (1997, v. II, p. 19). 
 

Dessa forma, o eixo central da democracia passa a ser a idéia de soberania popular, 

ou seja, a ordem política produzida pela ação humana. Todavia, a idéia de 

democracia é tão ampla e tão plena que não pode ser exemplificada simplesmente 
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por meio do Estado. Nenhuma forma de Estado, por melhor que seja, é suficiente 

para dimensionar, exemplificar ou conceituar a idéia de democracia em sua 

integridade. Isso porque a democracia e sua realização transcendem o Estado, 

encontrando-se simultaneamente, em todos os modelos de associações humanas, 

interagindo assim de forma recíproca dentro da comunidade, sendo capaz de 

legitimar seu direito pela participação discursiva dos indivíduos.  

 

Partindo dessa concepção, entendemos que a democracia compreende o 

respeito à legalidade, constituindo o chamado governo das leis, marcado pela 

subordinação do poder ao Direito. Essa concepção de democracia acentua a 

dimensão política na medida em que enfatiza a legitimidade e o exercício do poder 

político, avaliando quem governa e como se governa.  Entende-se, portanto, que a 

democracia não se restringe ao zelo pela legalidade, mas também, pressupõe o 

respeito aos Direitos Humanos, pois não existe democracia sem o exercício 

consciente dos direitos e liberdades fundamentais.  Entretanto, 

(...) almejado nexo interno entre soberania popular e direitos humanos só se 
estabelecerá, se o sistema de direitos apresentar condições exatas sob as 
quais as formas de comunicação necessárias para uma legislação política 
autônoma podem ser institucionalizadas juridicamente. O sistema de 
direitos não pode ser reduzido a uma interpretação moral dos direitos, nem 
a uma interpretação ética da soberania do povo, porque a autonomia 
privada dos cidadãos não pode ser sobreposta e nem subordinada à sua 
autonomia política. (HABERMAS, 1997, v. I, p. 138). 
 

Sob essa visão, é importante que as minorias sejam reconhecidas em uma 

sociedade democrática, como portadoras dos direitos universais e ao mesmo tempo, 

com direitos à luta pela defesa e afirmação da sua identidade, pressupondo um 

reconhecimento de si e um reconhecimento do outro em suas diferenças e 

especificidades socioculturais, assim como, dos direitos universais do homem e do 

cidadão. 
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Nesse sentido, compreendemos que não há democracia sem o exercício dos 

direitos e liberdades fundamentais, exigindo também, a igualdade no exercício de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Ou seja, uma política que 

inclua todas as pessoas, sem discriminação, sem diferenciar, sem colocá-lo á 

margem da sociedade ou excluí-lo de qualquer processo social.  

A sociedade deveria ainda, garantir o direito universal do cidadão, acrescido 

dos direitos específicos da minoria, na qual: 

a política, sob essa perspectiva, e no sentido de formação política da 
vontade dos cidadãos, tem a função de congregar e impor interesses 
sociais em particular mediante um aparato estatal já especializado no uso 
administrativo do poder para fins coletivos.(HABERMAS, 2002, p. 269-270). 

 

 É importante salientar que as diferenças não significam necessariamente 

desigualdades, isto é, não existe valoração hierárquica inferior/superior na distinção 

entre pessoas diferentes. Homens e mulheres são diferentes, mas a desigualdade 

estará implícita se tratar essa diferença estabelecendo a superioridade masculina, 

por exemplo. O mesmo se pode dizer das diferenças culturais e étnicas. 

  Um ponto importante a ser destacado é sem dúvida a relação, muitas vezes 

considerada como problemática, entre igualdade e liberdade. Ora, se os direitos civis 

e políticos exigem que todos usufruam da mesma liberdade, são os direitos sociais, 

porém, que garantirão a redução das desigualdades de origem; caso contrário, a 

falta de igualdade pode gerar a falta de liberdade. 

  Porém, não é menos verdade que a liberdade propicie as condições para as 

reivindicações dos direitos sociais. É necessário compreender o significado de 

igualdade, pois não se trata, de igualdade como sinônimo de ‘uniformidade’ de todos 

os seres humanos, mas a igualdade que respeita as diferenças de raça, etnia, sexo, 

ocupação, talentos específicos, religião, opção política e cultura no sentido mais 

amplo. 
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  De acordo com Habermas (2001), os cidadãos, enquanto corpo coletivo de 

uma sociedade complexa assume responsabilidades de preservar as diferenças 

formando uma rede participativa. 

A liberdade consiste em poder fazer tudo que não cause prejuízo a outro. 
Assim o exercício dos direitos naturais de um homem não tem outros limites 
que os que asseguram aos demais membros da sociedade o desfrute dos 
mesmos direitos. Esses limites só podem ser estabelecidos por lei. (p.147-
148). 

 

Compreendida dessa forma, a democracia, por si mesma, não garante a 

liberdade. Esta, na democracia, não é a do indivíduo isolado, mas a do Estado. 

Dessa forma, as normas democráticas serão válidas, e os direitos garantidos, 

quando a liberdade individual incidir nas normas objetivas comuns, de forma que a 

liberdade e igualdade de direito são indivisíveis. 

 

1.2 Algumas questões acerca da história dos Direitos Humanos 

 

No percurso histórico a temática direitos humanos tem absorvido um grande 

espaço de interesse e discussão nas diversas esferas sociais de todo o mundo, 

sendo tratada sob diferentes olhares de culturas, classes sociais e também distintas 

concepções pelo ângulo da pluralidade. 

Contudo, definir Direitos Humanos não é tarefa fácil, devido à diversidade de 

significados, sentidos e interpretações. O único consenso entre seus promotores e 

defensores é justamente a idéia de universalidade. Ou seja, entende-se que todas 

as pessoas são sujeitas e detentoras de direitos humanos fundamentais, 

independentemente de sua condição social, étnico-racial, econômica, de gênero, 

opções religiosas, políticas. 
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Por isso é importante para a compreensão do conceito de Direitos Humanos 

que se remonte à noção de Direito Natural e sua evolução histórica, visando à 

contextualização do tema nos tempos modernos. 

Os direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos humanos possuem 

suas raízes ainda nos primórdios da civilização e desenvolvem-se ao longo da 

historia mediante as necessidades sociais e a evolução das correntes de 

pensamento de cada época. 

Segundo Celso Lafer, a origem dos Direitos Humanos remonta á tradição 

cristã ocidental, podendo se aprender nesses ensinamentos um dos elementos da 

mentalidade que os tornam possíveis. 

O cristianismo retoma e aprofunda o ensinamento judaico e grego, 
procurando aclimatar no mundo, através da evangelização, a idéia de que 
cada pessoa humana tem um valor absoluto no plano espiritual, pois Jesus 
chamou a todos para a salvação. Neste chamamento não há distinção entre 
judeu e grego (São Paulo, Epístola aos Romanos, 10,12), pois não há 
escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois vóis sois um só em 
Cristo Jesus (São Paulo, Epístola aos Gálatas, 3,28). LAFER, 1991, p.119. 

 

Até fins do século XVI, defendia-se a existência de um direito superior, supra 

estatal e universal, ou seja, o Direito Natural ao qual se subordinavam as leis 

humanas e os poderes políticos, derivando em alguns casos, da vontade divina. 

Ainda que consagrada à concepção de que não foi na antiguidade que 
surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a 
constatação de que o mundo antigo, por meio da religião e da filosofia, nos 
legou algumas das idéias-chave que, posteriormente, vieram a influenciar 
diretamente o pensamento jusnaturalista e a sua concepção de que o ser 
humano, pelo simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais e 
inalienáveis. (SARLET, 2001, p.40) 

 

Para Locke (2000, p.22) a lei natural é uma regra eterna para todos, sendo 

evidente e inteligível para todas as criaturas racionais. A lei natural, portanto, é igual 

à lei da razão. Para ele o homem deveria ser capaz de elaborar a partir dos 

princípios da razão um corpo de doutrina moral que seria seguramente a lei natural e 
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ensinaria todos os deveres da vida, ou ainda formular o enunciado integral da lei da 

natureza. 

A fonte do Direito Natural é a natureza humana, a ordem natural das coisas e 

esse direito não são normativos, mas apenas reúne princípios fundamentais sem 

qualquer compromisso ou vinculação com determinada ordem política. Nesse 

sentido, concordamos quando Lefort (1979, p.55) diz que os direitos do homem 

reenviam o direito a um fundamento que, a despeito de sua denominação, não tem 

figura, dá-se como interior a ele e nisto se dissimula perante todo poder que 

pretendesse se apoderar dele – religioso ou místico monárquico ou popular. 

As teorias filosóficas acerca do Direito Natural afiguraram, desde o seu 

alvorecer, inclinações diferentes ao longo da história: o Direito Natural da 

Antigüidade, por exemplo, girava em torno da antítese: natureza-norma; o da Idade 

Média, em torno da antítese direito divino-direito humano; o dos tempos modernos, 

em torno da antítese: direito positivo-razão individual. (RADBRUCH, 1979, p. 61). 

O primordial valor do Direito Natural é a pessoa humana, transcendendo o 

processo histórico, o seu significado, através do qual a espécie humana toma 

consciência de sua dignidade ética. O relevante é que haja respeito de uma pessoa 

para com as demais. 

A valorização da pessoa humana, que se registrou com a Renascença, 

atingiu o âmbito da Filosofia do Direito quando o então Direito Natural passou a ser 

reconhecido como emanação da natureza humana. 

Relevam-se como exigências dessa valorização as novas idéias políticas, que 

coloca o indivíduo em situação de destaque com relação à sociedade, e a 

consagração de direitos invioláveis, inerentes à condição da pessoa humana.  

Somente formulando a hipótese de um estado originário sem sociedade 
nem Estado, no qual os homens vivem sem outras leis além das leis 
naturais, (que não são impostas por uma autoridade externa, mas 



 35 

obedecidas em consciência), é que se pode sustentar o corajoso princípio 
contra-intuitivo e claramente anti-histórico de que os homens nascem livres 
e iguais. (BOBBIO, 1992, p. 118) 

 

A assertiva que propugna que os homens nascem livres e iguais é 

historicamente inconcebível, figurando a mesma como um postulado racional, cuja 

gênese é a formulação de um estado fictício de natureza. Destarte, desenvolveu a 

chamada concepção individualista da sociedade, que louva o indivíduo e não o 

indivíduo para a sociedade. Numa concepção orgânica da sociedade, as partes 

estão em função do todo; numa concepção individualista, o todo é o resultado da 

livre vontade das partes (BOBBIO, 1992, p. 119.). Seria inimaginável a criação de tal 

concepção sem a criação idealista de um estado originário, anterior à sociedade, no 

qual se teria o indivíduo como ente desvinculado do corpo social. 

Emanuel Kant uniu os direitos naturais à liberdade, os quais poderiam ser 

conhecidos inicialmente pela razão e independiam da legislação externa. A moral 

kantiana parte do pressuposto da liberdade e da autonomia da lei moral, conforme o 

próprio KANT apud CICCO (1995, p. 178):  

A vontade é uma espécie de causalidade para os seres viventes, enquanto 
racionais, e a liberdade seria a propriedade que teria esta causalidade de 
poder agir independentemente de causas estranhas que a determinem. Do 
mesmo modo que a necessidade é a propriedade que a causalidade de 
todos os seres desprovidos de razão tem de ser determinada a agir por 
influência de causas estranhas ao agente. 
 

No que pode consistir a liberdade da vontade senão na autonomia. O que 

resulta no princípio: deve-se agir segundo uma máxima (regra de conduta) que 

possa se apresentar como lei universal. 

Nesse contexto, a idéia de dever, torna-se existente. A liberdade desfruta de 

duas faces: [...] a face subjetiva, que é o livre arbítrio, autonomia da vontade e a face 

externa, ou seja, a condição objetiva para agir livremente. (CICCO, p. 179). 
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As leis jurídicas são externas ao indivíduo e podem constrangê-lo ao seu 

cumprimento. As leis morais, tornando obrigatórias certas ações, fazem ao mesmo 

tempo da obrigação seu cumprimento. 

O binômio interioridade/exterioridade suprime do pensamento jurídico a 

exigência de conformidade interna às leis do Estado e a de definir a esfera inviolável 

da consciência individual. A chave da filosofia moral e política de Kant são a sua 

concepção de dignidade do indivíduo. A dignidade do homem está em que, como 

ente provido de razão, não obedece senão às leis que ele próprio estabeleceu. O 

homem é fim de si mesmo. Tal é o fundamento do seu direito inato à liberdade. 

A própria evolução dos Direitos Humanos encarregou-se de superar a 

ambigüidade oferecida pelo conceito de natureza humana, ou seja, da tradição jus 

naturalista. 

Percebem-se contemporaneamente os Direitos Humanos como um produto 

de conquistas sociais e históricas, através das lutas pela afirmação de direitos. 

Bobbio (1992) nos fala que os direitos naturais são, na verdade, direitos históricos. O 

elemento da historicidade é de suma importância na evolução dos mesmos 

consoante aos anseios e interesses da sociedade, as transformações técnicas e as 

classes que estejam no poder.  

A idéia de Direitos Humanos é relativamente nova na história mundial. 

Concretamente, é o fenômeno da positivação das declarações de direitos que expõe 

o caráter inovador e revolucionário da condição humana. As lutas políticas e sociais 

do século XVII tornavam evidente a conquista de sociedades cada vez mais 

secularizadas onde os indivíduos não podiam estar mais seguros de sua destinação 

perante Deus. Segundo Sarlet 

Cumpre ressaltar que foi justamente na Inglaterra do século XVII que a 
concepção contratualista da sociedade e a idéia de direitos naturais do 
homem adquiriram particular relevância, e isto não apenas no plano teórico, 
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bastando, neste particular, a simples referência as diversas Cartas de 
Direitos assinadas pelos monarcas desse período. (2001, p.45) 

 

 As declarações de direitos humanos despontavam como alternativa para 

garantir a estabilidade na tutela dos direitos tidos como essenciais à condição 

humana.  

O liberalismo contribuiu para a ampliação das democracias modernas, 

concorrendo para a universalização dos procedimentos que apontam para a 

necessidade do controle do poder político. Assim, propugnou-se, consoante a 

doutrina liberal e individualista, os chamados direitos individuais, quais sejam, 

direitos que valorizam o homem-singular, as liberdades abstratas e a separação 

entre Estado e não-Estado. 

Ao longo do presente século o liberalismo irá se confrontar com a tradição 

socialista e com a generalização de expectativas por igualdade social desencadeada 

por esse novo processo de referências histórico-universais. 

O titular dos direitos (econômicos, sociais, culturais) dessa segunda geração 

de Direitos Humanos, também conhecidos como direitos de crédito do indivíduo em 

relação à coletividade (direito do trabalho, saúde, educação), continuavam sendo 

indivíduos singulares. 

Assim, verifica-se a existência de uma nova geração de Direitos Humanos 

que prossegue e atua ligando as duas séries anteriores, oferecendo aos povos uma 

base concreta para a legitimação de suas demandas por justiça: são os direitos que 

têm como titular não o indivíduo, mas grupos humanos (família, povo, nação, 

coletividade regional ou étnica) a própria humanidade. É irrefragável a demanda do 

contexto histórico no advento de uma terceira geração de direitos, conforme diz 

Bonavides (1996, p. 522): 
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A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 
subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em 
seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos (humanos) 
fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta 
sobre a fraternidade, conforme assinala Karel Vasak, e provida de uma 
latitude de sentido que não parece compreender unicamente a proteção 
específica de direitos individuais ou coletivos.  

 

Atualmente, outros termos postos pela revolução tecnológica, pela 

reestruturação econômica, pela nova ordem mundial, vêm suscitando controvérsias 

a respeito de uma quarta geração de direitos e obrigações decorrentes da 

manipulação genética ou do controle de dados informatizados. Também conhecidos 

como "Direitos Difusos" trazem à baila direitos concernentes à evolução biogenética 

e tecnológica e ao meio ambiente. 

Há quem afirme que a quarta geração dos direitos refere-se à globalização 

dos mesmos, em contraposição à investida neoliberal da globalização. Corrobora tal 

corrente o conhecido e firme defensor dos Direitos Humanos fundamentais, o jurista 

Bonavides (1996, p. 524): 

Há [...] uma globalização política que, ora se desenvolve, sobre a qual não 
tem jurisdição a ideologia neoliberal. Radica-se na teoria dos direitos 
fundamentais. A única que verdadeiramente interessa aos povos da 
periferia. Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los no 
campo institucional. Só assim aufere humanização e legitimidade um 
conceito que, de outro modo, qual vem acontecendo de último, poderá 
aparelhar unicamente a servidão do porvir. 

 

Por outro lado, o problema atual no que tange à questão dos Direitos 

Humanos não perpassa a problemática da sua afirmação jurídica ou fundamentação 

filosófica. Ora, os mesmos encontram-se efetivamente consagrados tanto nas 

constituições dos Estados, como nas declarações internacionais de direitos. Com 

efeito, verifica-se de fato, uma latente inércia política dos Direitos Humanos ante as 

necessidades sociais. A inviabilidade dos mesmos é fruto da falta de mecanismos 

políticos aptos à sua consecução. 
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Talvez a recuperação da dimensão da ética-política signifique, portanto, 

recuperar a função educativa da política e do Estado que é chamado a realizá-la, 

não no sentido de impor a todos, um único modelo de comportamento ético – que 

conduziria a um tipo de totalitarismo – mas no sentido de uma intervenção positiva 

direcionada a criar as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento 

plenamente humano e tendencialmente universal dos seus cidadãos. 

Contrários a essa realidade, de subordinação e opressão da massa popular 

aos privilégios da aristocracia, surgem no decorrer do século XVII vários movimentos 

revolucionários que buscavam fundamentar os direitos naturais não mais na vontade 

divina, mas na expressão racional humana, para a criação de um Estado liberal. 

Cumpre ressaltar que foi justamente na Inglaterra do século XVII que a 

concepção contratualista da sociedade e a idéia de direitos naturais do homem 

adquiriram particular relevância, isto não apenas no plano teórico, bastando, neste 

particular, a simples referência as diversas Cartas de Direitos assinadas pelos 

monarcas desse período. 

Aliaram-se a esses movimentos, os interesses na classe burguesa que 

necessitava do livre mercado e da garantia de direitos individuais que 

possibilitassem o pleno exercício e desenvolvimento do capitalismo.     

O século XVIII marcou ainda a derrota do antigo regime absolutista pelas 

conquistas burguesas da Declaração de Virgínia (1776) e Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que designaram direitos individuais à 

liberdade, igualdade, segurança, propriedade, entre outros que exigiam a abstenção 

do Estado para o gozo de tais direitos. 

Segundo Sarlet, 

Importa consignar, aqui, que as declarações inglesas do século XVII 
significaram a evolução das liberdades e privilégios testamentais medievais 
e corporativos para liberdades genéricas no plano do direito público, 
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implicando expressiva ampliação, tanto no que diz com o conteúdo das 
liberdades reconhecidas, quanto no que toca a extensão da sua titularidade 
á dos cidadãos ingleses. (2001, p.56) 

 

Essas declarações marcaram no decorrer do século XIX constantes 

questionamentos a cerca da grande contradição entre os princípios divulgados nas 

declarações formais de direitos do século XVIII, e a realidade material vivida pela 

maioria da população. Essa nova realidade foi o berço das idéias socialistas e das 

organizações sindicais e políticas da classe operária e dos demais setores 

populares, que reivindicavam a intervenção estatal na regulamentação do trabalho e 

na garantia de condições para a efetivação dos direitos declarados. Fez-se 

necessário então, a ampliação do conteúdo dos direitos humanos onde o Estado 

passou a ser o promotor das garantias e dos direitos sociais, viabilizando condições 

materiais para o exercício de uma vida digna. Os novos direitos – a organização 

sindical, previdência social, saúde, trabalho, educação, etc. – exigem a intervenção 

estatal e constituem os direitos de 2ª geração denominados direitos sociais, 

econômicos e culturais. 

O impacto tecnológico do 2º pós-guerra, a divisão do mundo em blocos de 

poder, a ameaça das bombas nucleares, os massacres a grupos étnicos e 

religiosos, o avanço das multinacionais na destruição ambiental, colocou em questão 

o destino da humanidade, ampliando a necessidade de proteção aos grupos 

humanos. Todo esse movimento gerou uma série de novos anseios e reivindicações 

sociais, como os direitos à paz no mundo, autodeterminação dos povos, 

preservação do meio ambiente e utilização do patrimônio comum da humanidade, 

reconhecidos como direitos de 3ª geração, direito dos povos ou da solidariedade. 

Na história da evolução da humanidade foram constituídos vários 

documentos, entre eles; Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pactos 



 41 

Internacionais, Constituições, com o objetivo de proporcionar uma cultura de 

respeito e proteção aos direitos fundamentais a todas as pessoas e, solidificar 

condições dignas de vida para a pessoa humana, sem distinção de raça, cor ou 

qualquer outro tipo de diferença. Um dos mais importantes saltos na busca da 

universalização dos direitos humanos ocorreu na segunda metade do século XX, 

com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), quando os Estados 

integrantes da Ordem Internacional do pós-guerra lançavam-se ao desafio de 

construir um código universal de direitos humanos, estabelecendo o propósito de 

“promover e encorajar o respeito aos direitos humanos”. 

Para isso foi estabelecida durante a sessão do Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas, em 16 de fevereiro de 1946, a criação de uma Comissão de 

Direitos Humanos, onde o objetivo principal seria a elaboração de uma Declaração 

de Direitos Humanos. 

No dia 10 de dezembro de 1948 foi aprovada por 48 nações sem reservas e 

sem votos contrários, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrando 

assim um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos 

Estados. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada o marco inicial 

para todos os povos do mundo, em torno da luta pela materialização dos Direitos 

Humanos. Ela foi redigida sob o impacto das inúmeras atrocidades cometidas 

durante a segunda guerra mundial. 

[...] retomando os ideais da Revolução Francesa, representou a 
manifestação histórica de que se formara, em fim, em âmbito universal, o 
reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da 
fraternidade entre os homens, como ficou consignado em seu artigo I. A 
cristalização desses ideais em direitos efetivos, como se disse com 
sabedoria na disposição introdutória da Declaração, far-se-á 
progressivamente, no plano nacional e internacional, como fruto de um 
esforço sistemático de educação em direitos humanos. (COMPARATO 
2001, p.226). 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, e posteriormente os tratados, 

as conferências e pactos, instituíram entre as nações um sistema complexo de 

proteção e vigilância a esses direitos, além de abrir as portas para a ampliação dos 

diversos tipos de direitos, ao exemplo, dos direitos civis e os direitos políticos.  

Dessa forma, foi Introduzida uma concepção marcada pela universalidade e 

indivisibilidade desses direitos, resgatando a idéia de que a condição de pessoa é o 

atributo único e exclusivo para a titularidade de direitos, enfatizando ainda o valor da 

dignidade inerente a todos os indivíduos, proibindo assim qualquer tipo de 

discriminação. 

Ao longo da história, tem-se constatado que a compreensão da dignidade, da 

pessoa humana e de seus direitos está associada muitas vezes à dor física e ao 

sofrimento moral. A cada ciclo histórico em que são constatados atos de violência, 

massacres e explorações desmedidas são renovados as consciências acerca da 

necessidade de uma reflexão mais ampla, buscando formas participativas de 

construir uma sociedade que valorize a importância dos direitos humanos para a 

existência de uma vida mais digna para todos. 

Antes, de ensaiarmos uma conceituação sobre direitos humanos, se faz 

necessário refletirmos sobre o que é ser pessoa humana. Comparato (2001, p.19), 

mostra que antes de qualquer tentativa de conceituar os direitos que asseguram a 

dignidade da pessoa humana ou mesmo iniciar qualquer estudo sobre a evolução 

dos institutos, instrumentos e mecanismos para sua defesa, se fazem necessário 

refletir sobre uma questão central, ou seja, definir “o que é o homem”, O que é ser 

pessoa? 

O autor salienta que a simples formulação já é indicativa da singularidade 

deste ser, capaz de tomar a si mesmo como objeto de reflexão. Para ele, a 
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elaboração do conceito de pessoa foi dividida em cinco etapas: a primeira consiste 

nas mensagens evangélicas que postulavam no plano divino, uma igualdade de 

todos os seres humanos; a segunda teve início com Boécio no início do século VI, 

onde os seus escritos influenciaram de forma profunda todo o pensamento medieval, 

ao rediscutir o dogma proclamado no Concílio de Nicéia, definindo pessoa como a 

“substância individual da natureza racional”. Para Comparato (2001, p.19), foi a 

partir desta concepção medieval de pessoa que se iniciou a elaboração do princípio 

da igualdade essencial de todo ser humano, não obstante as diferenças individuais e 

grupais, de ordem biológica ou cultural. 

A terceira etapa de elaboração teórica do conceito de pessoa adveio da 

filosofia Kantiana. Para ele somente o ser racional possui a faculdade de agir 

segundo a representação de leis ou princípios. O homem é o único ser no mundo 

dotado de vontade, ou seja, o único ser capaz de agir livremente, sem ser conduzido 

pelo implacável instinto. Segundo Comparato (2001, p. 25), a afirmação de Kant 

mostrando o valor relativo das coisas, contraposição ao valor absoluto da dignidade 

humana já prenunciava a quarta etapa histórica na elaboração, abordando o 

conceito de pessoa como: 

Aquela que consistiu no reconhecimento de que o homem é o único ser vivo 
que dirige a sua vida em função das preferências valorativas. Ou seja, a 
pessoa humana é, ao mesmo tempo, o legislador universal, em função dos 
valores éticos que aprecia, e sujeito que se submete voluntariamente a 
essas normas valorativas (COMPARATO, 2005, p. 25). 

 

A quinta etapa iniciou no século XX com a filosofia da vida e do pensamento 

existencialista, acentuando um caráter único, inigualável e irreprodutível da 

personalidade individual, ou seja, cada um possui uma identidade singular que é 

inconfundível com a do outro. 
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Essa última etapa na elaboração do conceito de pessoa humana trouxe 

muitas conseqüências, principalmente para a teoria jurídica, em geral, e 

principalmente, para o sistema de direitos humanos. 

O caráter único e insubstituível de cada ser humano, portador de um valor 
próprio, veio demonstrar que a dignidade da pessoa existe singularmente 
em todo indivíduo: e que, por conseguinte, nenhuma justificativa de utilidade 
pública ou reprovação social pode legitimar a pena de morte 
(COMPARATO, 2001, p. 30-31). 
 

Ainda de acordo com Kant, o direito humano traz uma reinterpretação do 

sistema de direitos, indicando como a autonomia privada e pública dos cidadãos se 

pressupõe mutuamente. Nessa perspectiva, tem-se como princípio da ordem legal à 

organização a partir do reconhecimento das liberdades, dentro de uma concepção 

de que seja compatível a fruição do maior grau possível de igual liberdade individual.  

Nas suas reflexões sobre o mundo legal, propunha um sistema de direitos a 

partir de uma das idéias centrais da Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de agosto de 1789, em que o art° 4º estatuía: 

[...] a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não seja nocivo a 
outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
outros limites do que aqueles que garantam aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites só podem ser 
determinados pela lei. 

 

Nessa perspectiva, os Direitos Humanos Fundamentais são aqueles que 

visam garantir ao ser humano, o respeito e o direito à vida, à liberdade, à igualdade 

e à dignidade; bem como ao pleno desenvolvimento da sua personalidade, 

garantindo a não ingerência do Estado na esfera individual, e consagrando a 

dignidade humana. Sua proteção deve ser reconhecida positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. 
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Na abordagem aos direitos humanos, devemos lembrar que os mesmos são 

conquistas do ser humano, na luta por melhores condições de vida. Assim para 

Bobbio (1992) a questão 

[...] não está em saber quais, quantos são esses direitos, qual a sua 
natureza e o seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, 
absolutos ou relativos; mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, 
para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 
continuamente violados. 

 

Devemos ter claro também, que não basta simplesmente ter direitos 

elencados em uma Constituição, eles devem estar presentes e garantidos na vida 

cotidiana das pessoas. Esses direitos, por sua vez, somente estarão garantidos no 

momento em que diminuírem as desigualdades sociais. Neste sentido, Aguiar (1984, 

p.153) afirma:  

A vida humana só será socialmente digna se as maiorias dominadas 
transformarem a produção, a troca e a distribuição de bens materiais, 
requisito mínimo para o exercício de virtude e para se acoplar ao 
substantivo vida o maravilhoso adjetivo digno. 

 

Dessa forma, partindo-se de um novo paradigma proposto por Habermas 

(1997), os direitos humanos assumem uma condição diferente daquela reconhecida 

pela grande maioria das correntes atuais: 

[...] o conceito de direitos humanos não é de origem moral, mas uma 
modalidade específica do conceito moderno de direito subjetivo e, portanto, 
de uma concepção jurídica. Os direitos do homem têm por natureza um 
caráter jurídico. O que lhes confere uma aparência de direitos morais não é 
o seu conteúdo, nem por razões mais fortes, sua estrutura, mas o sentido 
de sua validade que ultrapassa a ordem jurídica dos Estados-nações (p.56) 

 

Passaremos adiante para a reflexão e uma tentativa de situarmos os Direitos 

Humanos, tomando como base algumas visões sobre as concepções do processo 

democrático. Entretanto, apesar dos grandes avanços alcançados até hoje, no que 

diz respeito aos marcos legais, os direitos fundamentais ainda encontram-se distante 

de sua materialidade. 
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1.3 Direitos Humanos no Brasil  

 

A conceituação de Direitos Humanos no Direito brasileiro se assemelha muito 

à dos direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição de 1988. Além 

disso, o respeito aos Direitos Humanos está estreitamente ligado ao princípio 

democrático.  

As desigualdades nas quais está mergulhada a sociedade brasileira tornam-

se mais evidentes que o Estado, por sua vez, não tem conseguido cumprir seu papel 

em garantir a efetivação dos direitos básicos uma vez que as políticas públicas não 

têm atendido, de forma satisfatória, as demandas da população. 

Dessa maneira, observamos que as lutas pelos Direitos Humanos no Brasil, 

principalmente no século XX, em especial nos primeiros 30 anos de República, vai 

se dar em torno de melhores salários e melhores condições de vida para os 

operários, criação de movimentos e comitês em defesa do proletário (1917), atos 

contra o desemprego e a carestia (1914), criação de partidos políticos (1922), 

manifestações em favor do voto (1924) e criação de uma multiplicidade de 

sociedades, associações, movimentos, ligas e agremiações de categorias de 

trabalhadores lutas que se sucederam até 1930.  Os acontecimentos do mundo 

influenciavam diretamente no Brasil, mesmo que fosse em uma escala bem menor. 

 Na história do Brasil observa-se no período compreendido entre 1930 a 1975, 

uma série de acontecimentos, que trazem na sua constituição uma mobilização 

social ativa. Segundo Gonh (1995, p. 10), o período de 1930 após a Revolução até a 

queda do Estado Novo dá início a uma nova fase da história brasileira. O projeto 

liberal industrializante ganha campo, o urbano é o foco de atenção das ações do 
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Estado, no intuito de oferecer atrativos para a mão-de-obra que migra em massa 

para região sul, legislações são criadas possibilitando a garantia de direitos, mas 

também permitindo uma intervenção mais intensa do Estado na economia e na 

sociedade. Como afirma Gonh (1995). 

há também um outro comportamento das classes populares: As classes 
populares começam a emergir como atores históricos sob novos prismas. 
Paulatinamente vão deixando de ser caso de polícia e se transformando em 
cidadãos com alguns direitos, como os  trabalhistas. Ainda que tenham 
ocorrido mais no papel, essas mudanças são marcos históricos 
significativos. Simbolizam o coroamento de etapas de lutas dos 
trabalhadores, embora tenham sido promulgadas como dádivas 
governamentais, foram conquistas das classes subordinadas em geral. 
(p.81). 

 
 

 Neste período os direitos humanos enquanto categoria, não tinha ainda a 

visibilidade que passaram a ter a partir da década de 60. No entanto, foi evidenciado 

no teor das lutas e dos movimentos que se formaram pelos direitos à liberdade, à 

igualdade, enquanto busca de melhores condições de vida para a classe 

trabalhadora e à fraternidade. Isso se dava na medida em que as organizações em 

formação já traziam a marca do apoio mútuo e de ajuda a grupos socialmente e 

economicamente fragilizados pela exploração do capitalismo ou por omissão do 

Estado. 

O período de 1945 a 1964 traz características também bastante particulares, 

pois se por um lado tem-se uma grande movimentação na sociedade civil com 

movimentos por reformas de base na educação, passeatas da panela vazia, 

movimentos contra a carestia, greve geral entre outros. É também um período 

marcado por diferentes formas de participação social, pois com o fim do Estado 

Novo (1945), a vida política partidária foi recomposta, trazendo de volta a disputa 

partidária; a elaboração de uma nova constituição (1946).  

A luta pelos Direitos Humanos no Brasil de forma mais ampla, remonta 

principalmente aos anos 60, sobretudo a partir da segunda metade da década, início 
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do período de recessão, quando várias instituições lutaram contra a repressão 

política e a tortura de presos políticos, entre elas se destacou: a Igreja Católica, por 

suas alas mais progressistas, através de entidades e grupos com atuação 

específica. Silva (200, p. 53) pontua dizendo que: 

a luta pela democracia e pelos direitos da cidadania é secular, contra, 
principalmente, as relações de dominação, exploração, autoritarismo, os 
modos de discriminação e violação dos direitos do homem. Essa luta vem 
se processando nas relações estabelecidas em diferentes instâncias da 
sociedade, nos movimentos sociais e políticos, no sentido de criar uma nova 
cultura, em que a democracia possa ser vista como uma possibilidade de 
criar novos comportamentos e relações de respeito ao indivíduo como 
sujeito de direitos. 

 
 

No período que compreende 1964 a 1974, foram dez anos de grande 

repressão na sociedade brasileira, imposta a ferro pelo regime da ditadura militar. 

Neste período aconteceram profundas violações dos direitos humanos, onde 

prisões, torturas, cassação dos direitos de organizar-se, da liberdade de imprensa e 

perseguições políticas até a morte de centenas de pessoas foram a tônica deste  

período da história brasileira. 

Neste período o Brasil também experimentou o chamado milagre econômico, 

quando as massas populares mesmo sofrendo um arrocho salarial profundo 

permaneciam caladas, pois a vida política e sindical estava cessada pela ditadura 

militar. 

 Nesse âmbito, o golpe de 1964, não significou, apenas, a interrupção com o 

uso arbitrário da força, de um processo sócio-político emergencial da população 

menos favorecida que estava em curso, visando à construção de uma hegemonia 

baseada na ótica das maiorias. Representou a implantação de um regime baseado 

numa ideologia, frontalmente contrária aos princípios da democracia e dos direitos 

humanos.  
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Durante o período de 1975 a 1979, o Brasil viveu o processo de "abertura 

política”, embora de forma lenta e gradual durante o governo de Ernesto Geisel. As 

entidades de Direitos Humanos buscavam ampliar a luta pêlos direitos inerentes à 

cidadania como também tratar, da defesa da integridade física dos presos políticos. 

Este período é marcado pelo apoio dos movimentos sociais e sindicais, 

Campanhas pela Anistia Geral Ampla e Irrestrita, às greves do ABC Paulista e 

contra a Lei de Segurança Nacional. É necessário enfatizar que foram fundamentais 

o esforço de luta e a organização da sociedade brasileira, através desses 

movimentos  para o restabelecimento da ordem democrática do país. Pois 

não cabe somente ao Estado a implementação dos direitos, porém a 
sociedade civil também tem um papel relevante na luta pela efetivação dos 
mesmos, por intermédio dos movimentos sociais, sindicatos, associações, 
centros de defesa e de educação etc ( TOSI, 2002.p114). 
 

Portanto, é a partir da década de 70 que a sociedade civil organizada na luta 

contra a ditadura, abre novos caminhos, promovendo a discussão dos direitos 

humanos no Brasil. Essa luta acontece, principalmente, através de denúncias 

corajosas sustentadas por organizações como; a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), entre outras, sobre as barbaridades cometidas nos 

porões da ditadura. Esse movimento contribuiu para a renovação de uma cultura 

social e política na direção claramente humanista. 

Entre as décadas de 80 e 90 os altos índices de desemprego, a corrupção 

que parasita a máquina estatal, o fechamento de empresas o assustador número de 

famintos, são algumas das muitas mazelas enfrentadas nas décadas de 80 e 90 

pela sociedade brasileira. 

  Em 1988, a luta mais visível era pela redemocratização do país, a volta dos 

instrumentos e mecanismos constitucionais que possibilitassem uma vivência plena 
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dos direitos civis e políticos. É justamente neste cenário, que irrompe também em 

cena os movimentos organizados em diversas formas para garantir o direito ao 

trabalho e à alimentação, instaurando uma forma diferente de produzir, gerir e 

distribuir, o ressurgimento da economia solidária no Brasil. 

Nessa perspectiva um dos grandes avanços na área de direitos humanos no 

Brasil foi à promulgação da Constituição Federal em 1988, em que o título I refere-se 

aos direitos do homem, á cidadania, á dignidade da pessoa humana, aos valores 

sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. A constituição 

apresenta ainda, como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais como podemos destacar: 

Todos são iguais perante a lei, de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito 
a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos 
seguintes. (Artigo 5º, Constituição Federal Brasileira). 

 

Entretanto, a afirmação constitucional desses direitos não é materializada, ou 

seja, a norma constitucional brasileira, por si só, não tem garantido a efetivação dos 

direitos humanos básicos, havendo uma distância que se estabelece entre as leis e 

a prática cotidiana. Embora sejam reconhecidos formalmente, nos perguntamos: até 

que ponto a população que está á margem da sociedade tem acesso ao 

conhecimento das leis, para de forma consciente exigir o cumprimento dos seus 

direitos.  

Para Freitas (2003, p. 3). 

 
O processo de reprodução sociocultural se converte em forma política no 
espaço público. As associações civis absorvem iniciativas sociais difusas, 
encaminhando-as no espaço público para político. As associações e os 
movimentos sociais ampliam o espectro do público, incorporando novos 
temas na agenda política desempenhando, assim, papel fundamental na 
construção do espaço público. 
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 Assim, o Brasil iniciou Internamente um processo de adequação às novas 

exigências internacionais e a elaboração de leis e medidas jurídicas, 

comprometendo-se inclusive, em fóruns supranacionais, com a defesa e promoção 

desses direitos. 

Percebemos que o problema relacionado aos direitos humanos, não é mais 

de fundamentá-los, e sim o de garanti-los. Para isso são necessárias ações que 

ajudem a efetivá-los, pois a falta de conhecimento da maioria da população sobre 

seus direitos e conseqüentemente a falta de reivindicação é assim um entrave para 

que ele seja de fato efetivado. No Brasil, ainda hoje, parte da população desconhece 

o texto desses documentos, permanecendo com seus direitos violados. 

Silva (200, p 53) nos afirma que é necessário:  

 a construção de uma sociedade democrática exige a formação de uma 
nova cultura que é permeada pela educação e se materializa nas diferentes 
situações de aprendizagem do sujeito, enquanto indivíduo político-social.  
 

Assim, além do desconhecimento dos direitos, a má distribuição de renda do 

país é um dos elementos que proporciona as desigualdades econômicas e sociais, 

contribuindo para o aumento do contraste social, evidenciando, assim, uma 

sociedade cheia de exclusões. Dados do Relatório do Desenvolvimento Humano 

(RDH), em 2005, indicam a decomposição do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)1, mostrando que o Brasil tem um sub-índice de renda inferior ao da média 

mundial e até o da América Latina. 

                                                
1 1 O Índice de Desenvolvimento Humano–IDH tem por objetivo medir o desenvolvimento e o bem 
estar da população. O IDH combina três variáveis para medir o desenvolvimento humano da 
população: longevidade – reflete as condições de saúde, medida pela esperança de vida ao nascer; 
educação - avaliada por uma combinação de taxa de alfabetização de adultos e matrícula do ensino 
fundamental, médio e superior; renda – medida pelo poder de compra da população, baseada no PIB 
per capita ajustado ao custo de vida local. PINHEIRO, Paulo Sérgio et alii. Primeiro Relatório de 
Direitos Humanos/Direitos Humanos: realizações e desafios. São Paulo, 1999.Op. Cit. p. 103. 
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Segundo esse Relatório, o Brasil ocupa o oitavo lugar no mundo em 

desigualdade social, estando a frente apenas dos seguintes paises: da latino-

americana Guatemala, e dos africanos Suazilândia, República Centro-Africana, 

Serra Leoa, Botsuana, Lesoto e Namíbia, segundo o coeficiente de Gini que 

apresenta uma variação de zero a 1,00. Ou seja, zero significaria, hipoteticamente, 

que todos os indivíduos teriam a mesma renda e 1,00, mostraria que apenas um 

indivíduo teria toda a renda de uma sociedade. 

Neste parâmetro, o índice brasileiro foi de 0,593 em 2003, segundo o relatório 

do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) sobre o IDH em 

relação a 177 países. 

Conforme o relatório acima citado, no Brasil 46,9% da renda nacional 

concentra-se nas mãos de 10% dos mais ricos. Já os 10% mais pobres ficam com 

apenas 0,7% da renda. Na Guatemala, por exemplo, os 10% mais ricos ficam com 

48,3% da renda nacional, enquanto na Namíbia, o país com o pior coeficiente de 

desigualdade, os 10% mais ricos ficam com 64,5% da renda. 

Para visualizarmos melhor este contraste social o Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2005, também traz o ranking de dois índices derivados 

do IDH. No Índice de Pobreza Humana (IPH), elaborado desde 1997 e calculado 

apenas para países em desenvolvimento, o Brasil aparece na 20ª posição num total 

de 103 países e territórios. O país em melhor posição é o Uruguai (1ª colocação) e o 

pior, Níger. Esse indicador mede a privação em três aspectos: curta duração da vida 

(calculada como possibilidade de se viver menos de 40 anos) falta de educação 

elementar (calculada pela taxa de analfabetismo de adultos) e falta de acesso a 

recursos públicos e privados (calculada pela porcentagem de pessoas sem acesso a 

serviço de água potável e pela porcentagem de crianças com peso inferior ao 
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recomendado). É importante ressaltar que, quanto melhor a posição do país neste 

ranking - Gini - indica o menor índice de pobreza humana apresentada pelo país ou 

território. 

No Nordeste essa distribuição de renda é ainda menor, agravando a 

desigualdades sociais. Um estudo realizado pela Prefeitura do Recife e pelo PNUD 

com apoio do Ministério da Integração Nacional e da Fundação João Pinheiro 

aponta o Nordeste como a região que abriga as capitais com maiores índices de 

desigualdades sociais no Brasil. As nove capitais nordestinas estão entre as 14 

sedes estaduais com maior desigualdade de renda, e quatro delas são as que 

apresentam o maior índice de iniqüidade no país: Recife, Maceió, Salvador e 

Fortaleza. (Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife/2005). 

É válido ressaltar, que durante muitos anos, a importância dos Movimentos 

Sociais, as entidades religiosas, associações e outras, tiveram uma participação 

efetiva no desenvolvimento do processo dos direitos humanos. Com a ampliação 

das desigualdades, o Brasil se viu obrigado a adequar-se às novas exigências 

internacionais e a um elenco de leis e medidas jurídicas, aprovando e 

comprometendo-se, inclusive em fóruns supranacionais, com a defesa e promoção 

desses direitos como aponta Telles (1999, p. 156–157) 

[...] A movimentação ampla e multifacetada dos anos 80 desdobrou-se 
numa tessitura democrática, construída na interface entre o Estado e 
sociedade, aberta a práticas de representação e interlocução pública. Nos 
anos que se seguiram à promulgação da Constituição, multiplicaramse os 
fóruns públicos nos quais questões como direitos humanos, raça e gênero, 
cultura e meio ambiente e qualidade de vida, moradia, saúde e proteção à 
infância e à adolescência se apresentaram como questões a serem levadas 
em conta na gestão partilhada e negociada da coisa pública. Nesses fóruns, 
sob formatos diversos e representatividade também desigual, políticas 
sociais alternativas vêm sendo elaboradas e debatidas: alternativas para a 
construção de moradia popular são discutidas em fóruns que articulam 
organizações populares, ONGs, empresários da construção civil, 
profissionais liberais e representantes governamentais; [...] grupos de 
defesa dos Direitos Humanos e até mesmo sindicatos se mobilizam em 
torno de programas de intervenção. 
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Após a promulgação da Constituição, os movimentos sociais passaram a 

participar ativamente de diversos fóruns constituídos no âmbito nacional garantindo 

a elaboração e aprovação de planos municipais e estaduais de direitos humanos.  

Outro ponto importante a considerar foi a iniciativa governamental na década 

de 90, na elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), lançado 

em 13 de maio de 1996. O PNDH reunia propostas de ações governamentais que 

enfatizavam a parceria com a sociedade civil e o papel dos governos estaduais e 

municipais na luta contra a violência, discriminação e impunidade, e a efetiva 

proteção dos direitos humanos no país. 

O PNDH sinaliza para a realização de parcerias entre Estados, municípios e 

representantes da sociedade civil, na elaboração e implantação de políticas 

públicas, concedendo incentivos federais aos Estados e municípios que 

implementassem medidas favoráveis aos direitos humanos.  

As entidades, os movimentos sociais, e os militantes de direitos humanos 

começaram a perceber a importância de um planejamento estratégico em relação às 

políticas públicas, que priorizasse os objetivos, organizando os meios de execução  

para o trabalho com as políticas públicas de direitos humanos. A elaboração dessas 

políticas públicas para os direitos humanos passou a constituir importante estratégia 

para a consolidação do regime democrático no Brasil. 

Algumas iniciativas de políticas governamentais estão sendo propostas, nos 

últimos anos, no sentido de fomentar uma cultura de respeito e proteção aos direitos 

humanos, a exemplo dos Programas Nacionais e Estaduais de Direitos Humanos, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN2.  

                                                
2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam uma proposta de organização curricular na 
perspectiva da educação comprometida com a cidadania, elegendo os princípios norteadores: 
dignidade humana; igualdade de direitos; participação e co-responsabilidade pela vida social. 
Documento de Introdução dos Parâmetros Curriculares. MEC/SEF, Brasília, 1997. 
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Sobre os PCNs Silva (200, p. 58) ressalta que: 
 
 
 Um dos objetivos dos PCNs é atender ao preceito Constitucional de 
oferecer uma proposta de reorientação curricular para a Educação Básica 
às Secretarias de Educação, escolas, instituições formadoras de 
professores, instituições de pesquisa dos diferentes Estados e Municípios 
brasileiros. Um dos eixos norteadores dos PCNs é o fortalecimento da 
Educação Básica voltada para a cidadania como uma das formas de 
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. 
 

 

Essas iniciativas, embora tenham a sua importância, ainda são muito tímidas 

diante do quadro de desigualdade econômico-social. Observamos ainda que os 

direitos fundamentais não estejam acessíveis a grande parte da população, ou seja, 

existem apenas nos documentos, entretanto não se efetivam na prática cotidiana. 

Apesar dos grandes avanços alcançados até hoje, no que diz respeito aos marcos 

legais, os direitos fundamentais ainda encontram-se distante de sua materialidade. 

 

 
1.4 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos concepção de uma 

Política Pública 

 

A aptidão para aprender é a mais importante capacidade inata do ser 

humano. É característica primária da natureza racional do homem. Neste sentido 

Cunha (2003, p.24) afirma: 

Diferente dos demais animais, os homens e mulheres não são seres dado 
há uma incompletude latente. Ao nascermos trazemos conosco um 
imperativo para crescermos e ser mais. Um convite e, ao mesmo tempo, um 
imperativo para transpor os limites da vida biológica, inserindo-se na vida 
social cultural, elaborando uma segunda natureza. E é na existência 
humana que tal convite imperativo apresenta-se uma abertura para tornar-
se mais e melhor. Neste sentido, podemos dizer que viver é um movimento 
contínuo em que nos fazemos humanos, isto é, construímos sobre a 
corporeidade biológica, física e química uma identidade social e cultural. 
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Nessa perspectiva, compreendemos que a educação tem a possibilidade 

muito significativa de influenciar a vida social, principalmente no que tange a 

formação de valores e padrões de convivência, aspectos relevantes para a formação 

de uma sociedade justa e em que a dignidade da pessoa humana seja promovida. 

Para Luzuriaga (1978, p.1-2) a educação é: 

assim integrante essencial da vida do homem e da sociedade e existe 
desde quando há seres humanos sobre a terra. Por outro lado, a educação 
é componente tão fundamental da cultura, (...) sem educação não seria 
possível aquisição da cultura, pois pela educação é que a cultura sobrevive 
no espírito humano.  
 
 

  Dessa maneira compreendemos que a educação é um aspecto essencial e 

relevante para desenvolvimento do individuo, pois, essa se constitui um direito 

humano básico, fundamentalmente importante para a formação das pessoas uma 

vez que as prepara para a cidadania, contribuindo para desenvolvimento da 

sociedade. É por esta razão que educação é aqui entendida como: 

 

 “a formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de 
conhecimento, de julgamento e de escolha para viver conscientemente em 
sociedade, o que inclui também a noção de que o processo educacional em 
si contribui tanto para conservar quanto para mudar valores, crenças, 
mentalidades, costumes e práticas” (BENEVIDES, 1996.p. 225). 

 

A educação nesse entendimento poderá ser uma chave possível a abrir a 

porta da possibilidade de humanização do ser humano, tornando-o naquele que 

sabe que é sujeito participante de sua reflexão, da reflexão do mundo e da sua 

própria história, em interação com outros sujeitos. Acerca da educação como 

fundamento para a cidadania Silva (2000, p. 63), diz: 

 

Ao tratarmos dos fundamentos da educação para a cidadania partimos 
inicialmente do princípio de que a educação é essencial à formação da 
cidadania democrática, sendo esta entendida como a concretização dos 
direitos políticos, civis e sociais que permitem ao indivíduo a inserção na 
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sociedade. Ao tratarmos dos fundamentos da educação para a cidadania 
partimos inicialmente do princípio de que a educação é essencial à 
formação da cidadania democrática, sendo esta entendida como a 
concretização dos direitos políticos, civis e sociais que permitem ao 
indivíduo a inserção na sociedade. 

   

Dallari contribui afirmando que, a idéia de cidadania está intimamente 

relacionada às condições básicas para participar da vida pública, o que exige 

assegurar os direitos fundamentais aos indivíduos, ou seja, a cidadania expressa um 

conjunto de direitos que dá a pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida 

e do governo de seu povo (1998, p.14). Nessa perspectiva cidadão para Santos 

(1997, p.133) “é o indivíduo que tem a capacidade de entender o mundo, a sua 

situação no mundo e de compreender os seus direitos para poder reivindicá-los.”  

Ao abordarmos sobre a importância da educação para a formação do ser 

humano, não nos referimos apenas à educação escolar, mas a educação no seu 

sentido amplo.  Outro aspecto importante e que fundamenta a Educação como um 

Direito Humano diz respeito ao fato de que o acesso à educação é em si base para 

a concretização dos outros Direitos. 

Conceber a Educação como Direito Humano diz respeito a considerar o ser 

humano na sua vocação ontológica de querer “ser mais”, como defende Freire 

(1987) diferentemente dos outros seres vivos, buscando superar sua condição de 

existência no mundo. Para tanto, utiliza-se do seu trabalho, transforma a natureza, 

convive em sociedade. Assim Silva (200, p. 52 ) afirma que: 

educar nessa direção é compreender que direitos humanos e cidadania 
significam prática de vida em todas as instâncias de convívio social dos 
indivíduos: na família, na escola, no trabalho, na comunidade, na igreja e no 
conjunto da sociedade. É trabalhar com a formação de hábitos, atitudes e 
mudanças de mentalidades, calcada nos valores da solidariedade, da 
justiça e do respeito ao outro, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

Nessa perspectiva de uma educação voltada para a formação do cidadão e 

respeito aos Direitos Humanos a Organização das Nações Unidas proclamou em 
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Dezembro de 1994, a Década das Nações Unidas para a Educação em matéria de 

Direitos Humanos. Esse documento traz a concepção sobre Educação em Direitos 

Humanos como àquela que abrange atividades de formação e divulgação de 

informações destinadas a desenvolver uma cultura universal de direitos humanos, 

através da difusão de conhecimentos, competências e da mudança de atitudes de 

forma a atingir os seguintes objetivos. Essa concepção está pautada no documento 

da ONU que estabelece a Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos 

Humanos, como é possível observar nos seus objetivos: 

(a) Reforçar o respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais; 
(b) Desenvolver em pleno a personalidade humana e o sentido da sua 
dignidade; 
(c) Promover a compreensão, tolerância, igualdade entre os sexos e 
amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, 
nacionais, étnicos, religiosos e lingüísticos; 
(d) Possibilitar a todas as pessoas uma participação efetiva numa sociedade 
livre; 
(e) Estimular as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz. 
 

Partindo desses objetivos, a coordenação da execução do Plano de Ação 

Internacional para a Década no âmbito do sistema das Nações Unidas, procurou 

estimular e apoiar as várias atividades e iniciativas nacionais e locais, em parceria 

com os Governos, as organizações governamentais e não governamentais, as 

associações profissionais, os indivíduos de diferentes setores da sociedade civil. O 

Plano de Ação prossegue os objetivos seguintes: 

(a) Avaliar necessidades e definir estratégias; 
(b) Criar e reforçar programas de educação em matéria de direitos humanos 
a nível internacional, regional, nacional e local; 
(c) Elaborar e coordenar a elaboração de materiais didáticos em matéria de 
direitos humanos; 
(d) Reforçar o papel dos meios de comunicação social; 
(e) Promover a divulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
a nível mundial. 

 

Conforme reza ainda o Plano, além de prevê a criação, por iniciativa dos 

Governos ou de outras instituições relevantes, e de Comitês Nacionais para a 
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Educação em Direitos Humanos. Esses comitês teriam como função reunir 

representantes dos diversos setores e instituições da sociedade com o objetivo de 

elaborar e executar um plano de ação nacional para a educação em de direitos 

humanos. 

Em outubro de 1997 a Organização das Nações Unidas definiu com base na 

Resolução 49/184, as Diretrizes para a Formulação de Planos Nacionais de 

Educação em Direitos Humanos, subsidiando os Estados para cumprirem as 

recomendações na década 1995-2004 para a Educação em Direitos Humanos. 

Na perspectiva de cumprir as recomendações da ONU, o Governo brasileiro  

Instituiu o Decreto nº 2.193, de 7 de abril de 1997, criou a Secretaria Nacional dos 

Direitos Humanos - SNDH, na estrutura do Ministério da Justiça, em substituição à 

Secretaria dos Direitos da Cidadania – SDC. Em 1º de janeiro de 1999, a SNDH foi 

transformada em Secretaria de Estado dos Direitos Humanos - SEDH, com assento 

nas reuniões ministeriais.  

Em 12 de maio de 2003 através da Portaria nº 66, a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos – SEDH - foi criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

ligada ao Ministério da Justiça e no governo Lula, foi relocalizada na condição de 

Ministério ligada á Presidência da República. É um órgão que trata a articulação e 

implementação de políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos 

direitos humanos. A SEDH apresenta as seguintes atribuições: 

 

I - assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na 
formulação de políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos 
da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias e à 
defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
 
II - coordenar a política nacional de direitos humanos, em 
conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Diretos 
Humanos - PNDH;  
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III - articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a proteção e 
promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por 
organismos governamentais, incluindo os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, como por organizações da sociedade;  
 
 

         IV - exercer as funções de ouvidoria-geral da cidadania, da criança, do 
adolescente, da pessoa portadora de deficiência, do idoso e de outros 
grupos sociais vulneráveis. (Dados do site da SEDH ) 
 

 
A SEDH está organizada pela Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão da Secretaria Especial dos Direitos Humanos definidos pelo 

Decreto nº 5.174, 9 de agosto de 2004 apresentando  a seguinte estrutura 

organizacional:  

  

 
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário Especial:  
 
a) Gabinete;  
b) Ouvidoria-Geral da Cidadania;  
c) Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência;  
 
II - órgãos específicos singulares:  
 
a) Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos;  
b) Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; e 
c) Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente;  
 
III - órgãos colegiados:  
 
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH; 
b) Conselho Nacional de Combate à Discriminação - CNCD; 
c) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - 
CONADE; 
d) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA;  
e) Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI; e 
f) Conselho Nacional de Promoção do Direito Humano à Alimentação - 
CNPDHA. (Dados do site da SEDH ) 
 

 

Em 2003, foi criado o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(CNEDH), por meio da Portaria n° 98/1993 da SEDH/PR, com o objetivo entre 

outros, de elaborar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
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 O Comitê foi formado por representações do Ministério da Educação (MEC), 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República, 

da sociedade civil e por especialistas em direitos humanos e em educação, com 

objetivos: (a) contribuir para a formulação, avaliação e monitoramento de uma 

política pública de educação em direitos humanos; (b) refletir sobre as práticas de 

formação e de intervenção em educação em direitos humanos; e (c) divulgar 

conhecimento e produção acadêmica nessa área. 

O Comitê apresenta as seguintes atribuições: 

I. Monitorar, avaliar e propor modificações na política nacional de educação 
em direitos humanos; 

II. Monitorar e avaliar o cumprimento das ações e medidas constantes do 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH); 

III. Propor princípios e critérios para o desenvolvimento e avaliação de ações 
referentes à educação em direitos humanos desenvolvidas pela SEDH; 

IV. Apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a 
sociedade civil e órgãos públicos referentes à educação em direitos 
humanos;  

V. Propor e dar parecer sobre projetos de lei que estejam em tramitação nas 
instâncias legislativas, bem como propor sugestões de novas normas 
legislativas sobre o tema; 

VI. Estimular, nas esferas federal, estaduais e municipais, a criação de 
instâncias para a formulação de políticas de educação em direitos 
humanos; 

 

Com base nessas atribuições, o CNEDH elaborou a primeira versão do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) lançado para a sociedade em 

dezembro de 2003. É um documento resultante de uma ação e esforço que se 

propõe a contribuir para a construção de uma política pública de educação em 

direitos humanos, voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes 

de seus direitos e seus meios de proteção. Baseada na seguinte concepção: 

a educação em direitos humanos está imbricada no conceito de educação 
para uma cultura democrática, na compreensão dos contextos nacional e 
internacional, nos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e 
na sustentabilidade, na inclusão e na pluralidade.  (PNEDH, 2006, p.17) 
 

Buscando ainda a construção de uma cultura voltada para o respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana promovendo nos processos da educação 
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formal e não-formal. Esse processo deverá ser constituído através de programas 

voltados para o exercício da cidadania, para o respeito e valorização da pluralidade 

e à diversidade social, étnica, racial, sexual, cultural, de gênero e de crenças 

religiosas. Para Benevides3 

A Educação em Direitos Humanos parte de três pontos essenciais: primeiro, 
é uma educação de natureza permanente, continuada e global. Segundo, é 
uma educação necessariamente voltada para a mudança, e terceiro, é uma 
inculcação de valores, para atingir corações e mentes e não apenas 
instrução, meramente transmissora de conhecimentos. Acrescente-se, 
ainda, e não menos importante, que ou esta educação é compartilhada por 
aqueles que estão envolvidos no processo educacional – os educadores e 
os educandos - ou ela não será educação e muito menos educação em 
direitos humanos. Tais pontos são premissas: a educação continuada, a 
educação para a mudança e a educação compreensiva, no sentido de ser 
compartilhada e de atingir tanto a razão quanto a emoção. 

 

De acordo ainda com os termos já firmados no Programa Mundial de Educação 

em Direitos Humanos, a educação em direitos humanos contribui também para: 

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

 
 

 Para uma melhor compreensão acerca dessa temática apresentamos o 

conceito de educação em direitos humanos concebido no PNEDH (p.17) que norteia 

todas as ações propostas esta é compreendida “como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos”. 

Conceito esse articulado as seguintes dimensões:  

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 
níveis cognitivo, social, ético e político; 

                                                
3 Palestra de abertura do Seminário de Educação em Direitos Humanos, São Paulo, 18/02/2000. 
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d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; 
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das violações. (PNEDH p.17). 

 

Nesse sentido, o PNEDH passa a ser, portanto, um importante instrumento na 

consolidação de políticas públicas de educação em direitos humanos. Na sua 

organização inicial ele apresenta 5 (cinco) áreas de atuação: Educação Básica, 

Educação Superior, Educação não-formal, Educação dos Profissionais do Sistema 

de Justiça e Segurança e Educação e Mídia. Seus objetivos gerais são: 

a) Fortalecer o Estado Democrático de Direito; 
b) Enfatizar o papel dos direitos humanos no desenvolvimento nacional; 
c) Contribuir para a efetivação dos compromissos assumidos com relação 

à educação em direitos humanos no âmbito dos instrumentos e 
programas internacionais e nacionais; 

d) Avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos 
Humanos; 

e) Orientar políticas educacionais direcionadas para o respeito aos direitos 
humanos; 

f) Estabelecer concepções, objetivos, princípios e ações para a 
elaboração de programas e projetos na área de educação em direitos 
humanos; 

g) Incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações 
nacionais, estaduais e municipais de direitos humanos.  

h) Levantar informações por meio de um cadastro único de 
instituições/entidades que realizam ações de educação em direitos 
humanos nas unidades federadas. 

 

A importância deste Plano para a sociedade brasileira parece ser indiscutível, 

uma vez que verificamos já no início de seu texto, a busca pela equidade e 

qualidade social, visando construir uma consciência de cidadania democrática na 

comunidade e ainda contribuir para uma vigência de um Estado brasileiro realmente 

democrático, embasado em uma proposta de governo que prioriza as políticas 

públicas em busca da melhoria das condições de vida da população. 

Como conjunto de normas jurídicas, a dimensão política dos direitos 
humanos tem como critério orientar as políticas públicas institucionais nos 
vários setores. O Estado assume assim o compromisso de ser o promotor 
do conjunto dos direitos fundamentais (TOSI, 2002, p 113). 
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O documento, na condição de política pública, é apresentado como um 

instrumento orientador e fomentador de ações educativas, no campo da educação 

formal, não-formal, das esferas pública e privada. Pois:  

 
O processo de construção da concepção de uma cidadania planetária e do 
exercício da cidadania ativa requer, necessariamente, a formação de 
cidadãos (ãs) conscientes de seus direitos e deveres, protagonistas da 
materialidade das normas e pactos que os(as) protegem, reconhecendo o 
princípio normativo da dignidade humana, englobando a solidariedade 
internacional e o compromisso com outros povos e nações. Além disso, 
propõe a formação de cada cidadão (ã) como sujeito de direitos, capaz de 
exercitar o controle democrático das ações do Estado. (PNEDH, 2006, p.16) 
 

 

Com o objetivo de torná-lo público a Secretaria de Especial de Direitos 

Humanos - SEDH instituiu a Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos 

em 2004, com a atribuição de implementar ações e divulgação do Plano, através de 

apoio a projetos de formação, pesquisa, parcerias e produção de materiais relativos 

a educação em direitos humanos. No período entre junho e novembro de 2005 a 

SEDH, com a colaboração do MEC e do CNEDH, implementou um processo de 

Consulta Nacional para revisão e atualização do PNEDH, realizada por meio de 

Encontros Estaduais. 

Para esses encontros foram convidados a participar representantes de 

organizações governamentais (federais, estaduais e municipais) e de entidades da 

sociedade civil.  Esses encontros tiveram como objetivos 

a) Divulgar e debater o PNEDH, com vistas à sua reelaboração e 
implementação; 

b) Envolver e articular entidades públicas e da sociedade civil para 
participarem do processo de consulta, revisão, implementação, 
avaliação e monitoramento do PNEDH, assegurando a legitimidade do 
processo e a participação social;  

c) Constituir um coletivo (Comitê Estadual ou Fórum) responsável pela 
realização de audiências públicas e oficinas de trabalho para a 
estruturação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 
(PEEDH) em cada unidade da federação.  
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Outras ações foram construídas a partir dos encontros estaduais, entretanto o 

último objetivo relacionado à formação dos Comitês Estaduais apresenta uma 

importância ainda maior para a implantação do PNEDH. Através da formação dos 

Comitês ou Fóruns estaduais passa a ser orientado a estruturação de um Plano 

Estadual de Educação em Direitos Humanos – PEEDH. Para isso os Comitês 

Estaduais têm natureza consultiva e propositiva no campo da elaboração de uma 

política estadual de educação em direitos humanos. 

A organização dos Comitês Estaduais constitui-se, portanto, na primeira ação 

estratégica para implantação de uma política de educação em direitos humanos nos 

estados e municípios, conforme as metas previstas no PNEDH. 

Segundo o Termo de Referência e instruções para apresentação e seleção de 

projetos de Educação em Direitos Humanos divulgado em 20 de abril de 2006 pelo 

Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e diversidade, e Subsecretário 

de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a estruturação, capacitação e 

fortalecimento desses Comitês é tarefa essencial para a contribuição e o alcance 

das seguintes metas4: 

a) Divulgar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; 
b) Realizar audiências públicas nos estados para articulação de todas as 
áreas do Plano para elaboração de Planos Estaduais de Educação em 
Direitos Humanos; 
c) Organizar encontros e audiências com gestores dos sistemas de ensino 
das diversas áreas do Plano, para a construção de compromissos e acordos 
institucionais para implantação do Plano; 
d) Articular os Conselhos Estaduais de Educação, objetivando a inclusão da 
educação em direitos humanos nos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação. 

 

Metas essas, se atingidas, serão capazes de gerar ações e repercussões, por 

parte das instituições participantes dos encontros estaduais, levando-as da forma de 

                                                
4 Esta afirmação consta do Termo de Referência e instruções para apresentação e seleção de 
projetos de Educação em Direitos Humanos divulgado em 20 de abril de 2006 pelo Secretário de 
Educação Continuada, Alfabetização e diversidade.  
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ouvintes, à categoria de agentes transformadores da sociedade, através da 

efetivação prática das ações estabelecidas para cada área. 

Percebemos que essa ação trata de um dado importante, pois o PNEDH, por 

si só, não garante a efetividade de sua implementação, constituindo a formação de 

uma sociedade mais justa com condições de acesso aos direitos para todos. Não 

bastam existirem documentos, leis que garantam os direitos aos cidadãos, é 

necessário que a população seja esclarecida e conhecedora dos mesmos, para que 

possa utilizá-los em seu benefício. 

Entendemos que para desfrutar o direito é necessário que o indivíduo tenha 
condições de exercer sua cidadania. Esse exercício está relacionado ao 
nível de conhecimento e de conscientização que o indivíduo tem dos 
direitos e deveres, dos mecanismos para efetivá-los e do nível de 
organização que tem início no plano individual, mas exige uma articulação 
coletiva. (SILVA, 2000, p. 19) 

 

Nessa perspectiva, é importante desenvolver políticas públicas voltadas para 

a formação de uma sociedade mais ética e solidária, com seus valores pautados na 

justiça, tolerância e democracia. Norberto Bobbio5 afirma: 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 
sentido mais amplo, político. Não se tratam de saber quais e quantos são 
esses direitos (humanos), qual é sua natureza e seu fundamento, se são 
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o 
modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados. (1992, p.45) 

 

Desse modo, percebe-se que a implantação do PNEDH é um desafio de 

todas as pessoas e instituições envolvidas nas áreas constituídas no documento. 

Um desafio que tem antes de qualquer outro objetivo, formar cidadãos capazes de 

enfrentar os problemas do seu tempo, competindo igualmente expressando o seu 

compromisso social e responsabilidade pública. 

                                                
5 Na obra A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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Tomando com base na Declaração de Quioto, datada de 24 de julho de 1998, 

acerca da exigibilidade e realização dos direitos econômicos, sociais e culturais na 

América Latina e Caribe, observamos que a mesma, não somente reafirma a 

indivisibilidade dos direitos humanos enquanto princípios, como advertem para as 

violações contra esses direitos e ainda estabelece uma série de obrigações do 

Estado e outros atores envolvidos no cumprimento dos direitos econômicos, sociais 

e culturais. 

Nesta perspectiva ressaltam-se obrigações tanto que cabe ao Estado como a 

sociedade civil que vão de encontro à ampliação de experiências que possibilitem na 

prática a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, conforme este 

artigo presente na declaração mencionada: 

 
 Devem ser criados espaços de participação para os/as cidadãos/as na 
formulação, e controle dos planos de desenvolvimento, priorização de 
recursos, a vigilância dos pactos internacionais e outras normas referidas à 
proteção de todos os direitos humanos, assim como as atividades do 
Estado e outros atores econômicos e sociais que afetem seus direitos a 
nível global, regional, nacional e local. Garantindo igualmente sua 
participação no processo de reformas do Estado, sobre os processos de 
desregulamentação, formulação e implementação de políticas públicas. ( 
p.11) 

 

Assim sendo, procurar adotar políticas públicas e estratégias de 

enfrentamento da exclusão social e viabilizar o exercício da cidadania, a construção 

da autonomia e a emancipação dos sujeitos sociais mediante o desenvolvimento de 

ações educativas sintonizadas com os ideais de justiça e eqüidade devem ser 

objetivos de toda a sociedade. 
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CAPÍTULO 2 

CONSTRUÇÃO DO CAMINHO DA PESQUISA 
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                                     A pesquisa científica pressupõe sempre uma instância coletiva de reflexão.  

Minayo 
 

 

Este capítulo visa apresentar o caminho teórico-metodológico que norteou o 

estudo, assim como descreve os passos dados para a construção da pesquisa: a 

escolha do campo, a definição dos sujeitos e a opção pelos instrumentos de coleta 

das informações. 

Devemos ressaltar que o objetivo desse estudo é analisar o processo de 

elaboração e implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

 

2.1 Fundamentos Teórico-Metodológicos da Pesquisa. 

 

A dinâmica que caracteriza a realidade social esteve presente na construção 

do caminho metodológico dessa pesquisa. Para justificar esta dinâmica, recorreu-se 

à pesquisa social, uma vez que ela traz em si uma carga histórica, que segundo 

Minayo (2004, p. 27). 

[...] não pode ser definida de forma estática ou estanque. Ela só pode ser 
conceituada historicamente e entendendo-se todas as contradições e 
conflitos que permeiam seu caminho. 

 

A autora diz ainda que a pesquisa “é uma atividade básica da ciência na sua 

indagação e construção da realidade”. Dessa forma, embora a pesquisa seja uma 

prática teórica, ela vincula pensamento e ação. Ou seja, “nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da 

vida prática”. (MINAYO, 2007, p.16) 
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  Buscamos ainda através da pesquisa, aprofundar o “mundo dos significados 

das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, medidas e estatísticas” (MINAYO, 1998, p.22) 

Para a autora, é o próprio caráter do objeto de conhecimento – o homem e a 

sociedade – que impulsiona o pesquisador social a não se conformar com a 

problematização do produto humano objetivado e a buscar os “significados da ação 

humana que constrói a história” (p.36). 

Dessa forma, considerando-se o objeto de estudo como elemento social que 

envolve objetividades e subjetividades presentes nas relações sociais estabelecidas, 

não podendo ser simplesmente quantificado numa perspectiva reducionista e 

ignorando a subjetividade nele presente, buscamos a compreensão das 

subjetividades e dos significados que constituem o objeto social.  

A opção pela pesquisa com enfoque qualitativo deve-se a motivações 

especiais: por tratar-se de uma possibilidade de capturar a essência das 

informações fornecidas pelos pesquisados e não apenas dados estatísticos, mas 

também, pelo objeto em estudo que naturalmente sugere a importância no 

aprofundamento da qualidade e não da quantidade das informações e referências. 

Nesse sentido Minayo (2007, p.21), assim afirma: 

[...] pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, como um nível de realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 
mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 
 

Essas motivações também foram pontuadas a partir do que considera 

Triviños (1987 p.117), quando afirma que as posições qualitativas baseiam-se 

especialmente na fenomenologia e no marxismo, enfatizando o enfoque crítico-
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participativo com visão histórico-estrutural. O autor ainda diz que a mesma opção 

constitui-se numa proposta 

 
[...] dialética da realidade social, que parte da necessidade de conhecer 
(através de percepções, reflexão e intuição) a realidade, para transformá-la 
em processos contextuais e dinâmicos complexos (Marx, Engels, Gramsci, 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Harbemas, etc). 

 

  Ludke e André (1986, p.12,) referenciadas em Bogdan e Biklen, apontam as 

características fundamentais da pesquisa qualitativa: o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. 

Portanto, a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra 

através do trabalho intensivo de campo. Enfatiza mais o processo do que o produto, 

ou seja, o pesquisador verifica como o problema se manifesta nas atividades, nos 

procedimentos e nas interações cotidianas. 

 

2.2. O Campo da Investigação e os Sujeitos da Pesquisa 

 

  Pela natureza do nosso objeto de estudo, tomamos como campo de pesquisa 

a Secretaria Especial de Direitos Humanos localizada na cidade de Brasília por ser o 

lócus no qual emanaram proposições, e as ações que nortearam a elaboração do 

Plano e garantiram a sua implantação. 

Para a definição do campo demos os seguintes passos: Inicialmente 

realizamos uma busca na home page6 da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

com o objetivo de obter informações mais detalhadas sobre o Comitê Nacional de 

Educação e Direitos Humanos, sua formação, seus objetivos, suas atividades. 

                                                
6 Local na Internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou mais páginas de hiper textos 
que podem conter textos, gráficos e informações em multimídia. 
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 Encontramos entre outros documentos a Portaria de Nº. 66, de julho de 2003 

que instituiu o Comitê, publicada no DOU-Diário Oficial da União em 10 de setembro 

de 2003, na seção 1, pelo então Secretário Especial dos Direitos Humanos, Nilmário 

de Miranda, considerando e tomando como base os instrumentos internacionais 

referentes à educação em direitos humanos.  

De posse desses instrumentos, realizamos uma análise documental como 

propõem Ludke e André (1986, p.40) objetivando: “fazer inferência sobre valores, os 

sentimentos, as intenções e a ideologia das fontes ou dos autores do documento”  

Da análise desses documentos pudemos ter uma melhor compreensão 

acerca dos sujeitos, seus valores, intenções, concepções e grau de participação na 

elaboração e implantação do PNEDH.  

 Entretanto, embora sendo nosso primeiro procedimento, a análise 

documental foi perpassando a pesquisa à medida que sentíamos necessidade de  

retomar as leituras dos documentos, de modo que pudéssemos ter um melhor  

esclarecimento e compreensão acerca dos posicionamentos e o que escrito no 

roteiros de entrevistas  pelos participantes da pesquisa. 

Quanto ao documento - Portaria nº 98 -  traz em seu texto, à importância de 

se considerar as propostas de ações governamentais contidas no Programa 

Nacional de Direitos Humanos/PNDH e, ainda, a importância de uma educação 

voltada para desenvolver uma cultura de valorização da diversidade, da tolerância, 

contribuindo para formação e  consolidação de um país mais democrático,  

reduzindo  as violações aos direitos humanos. 
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2.3. Sujeitos da pesquisa e instrumentos de coleta das informações 

   

Com base nas relações entre o objeto do estudo tomamos por sujeitos de 

nossa pesquisa os membros componentes do Comitê Nacional de Educação em 

Direitos Humanos, por se tratar da equipe que participou da elaboração e 

implantação do PNEDH. A nossa opção ainda se justifica por entendermos que 

esses sujeitos compreenderiam os passos e as ações que nortearam todo o 

processo de elaboração e implantação do Plano.  

Nesse sentido buscamos informações através desses sujeitos que 

participaram do processo de elaboração do PNEDH. Assim nos foi possível 

conhecer os passos que ocorreram para a elaboração de um documento tão 

importante e as primeiras ações para sua implantação.  

 Um outro passo dado foi buscarmos conhecer o conteúdo do PNEDH. Em 

seguida, procuramos no próprio documento - PNEDH - relacionar as pessoas que 

faziam parte do Comitê. Esse mapeamento nos permitiu levantarmos o contingente 

de 25 componentes do Comitê, conforme quadro 1: 

QUADRO 1 

Distribuição dos Membros do CNEDH 

REPRESENTAÇÃO N % 

Coordenação  2 8 

Representantes Nacionais 14 56 

Representação da Unesco/Brasil 1 4 

Representantes do MEC 4 16 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos 4 16 

TOTAL 25 100 

   Fonte: Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2006. 

 

Como podemos observar os 25 membros do Comitê estão atuando em 

diferentes representações. A maior atuação 56% está na Equipe de Representantes 
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Nacionais. Esses representantes são profissionais que atuam na área de Educação 

e Direitos Humanos. 

Após o levantamento dos membros do Comitê, procuramos localizar seus e-

mails através da Secretaria Especial de Direitos Humanos7 e percebemos que todos 

tinham endereço eletrônico. 

Enviamos a carta de apresentação8 e o roteiro da entrevista9, para os 

membros do Comitê, dos quais apenas 5 (cinco) retornaram o roteiro da entrevista 

respondida. Diante desse fato, resolvemos enviar uma nova mensagem para os 

membros que ainda não tinham enviado o roteiro da entrevista, ressaltando a 

importância das suas contribuições para nossa pesquisa. 

Entretanto mesmo com a segunda tentativa, obtivemos dois retornos, dentre 

eles um roteiro da entrevista respondida e um e-mail justificando não ter tempo 

disponível para responder. Assim, os nossos sujeitos de pesquisa se constituiu num  

grupo de 4 (quatro) membros do Comitê que se apresentam conforme o quadro 2: 

QUADRO 2 

Distribuição dos sujeitos da pesquisa 

 

SUJEITOS N % 

Representantes Nacionais 3 75 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos 1 25 

TOTAL 4 100 

   Fonte: Roteiro da entrevista. 

 Como podemos observar, três dos nossos sujeitos são Representantes 

Nacionais, e um da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.  

                                                
7 Disponível no site: <http://www.planalto.gov.br/sedh. Acesso em: 14/03/2007. 
8 A carta encontra-se no anexo 1. 
9 O roteiro da entrevista encontra-se no anexo 2. 
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O roteiro da entrevista configurou-se como um dos nossos instrumentos de 

coleta das informações. Ela possibilita ao entrevistador o aprofundamento de pontos 

importantes a serem investigados, permitindo esclarecimentos e adaptações que a 

tornem eficaz na obtenção das informações desejadas. Na entrevista a relação que 

se cria é de interação. Para Ludke e André (1986, p.34) 

[...] a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é de que ela 
permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 
praticamente como qualquer tipo de informante e sobre os mais variados 
tópicos. 

 

Assim sendo, o roteiro da entrevista foi constituído por questões abertas e 

fechadas. As questões fechadas possibilitaram-nos traçar o perfil sócio-profissional 

bem como colher informações acerca das Instituições em que os sujeitos atuam. 

Como podemos observar no quadro 3: 

QUADRO 3 

Perfil Sócio-Profissional 

 

Gênero 3 femininos 1 masculino - 

Faixa etária > 32 anos < 87 anos - 

Escolaridade 4 graduados 3 pós-graduados - 

Instituição onde Trabalha 2 de Universidades 1 Aposentado 
1 em 

Órgãos 
Públicos 

Atividade Profissional 2 Professores 
Universitários 

1 Não Indicou 1 Assessor  

Tempo de atuação 

profissional 
Entre 32 e 36 anos - 2 Semanas 

Participação em 

Sindicatos ou 

Associações 

3 são filiados á 
sindicatos 

1 não indicou. - 

   Fonte: Dados coletados através do roteiro da entrevista. 

 

 De acordo com o que analisamos nos roteiros de entrevistas, os sujeitos 

envolvidos nesse estudo apresentam o seguinte perfil: três são do gênero feminino e 
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um do gênero masculino, estando na faixa etária entre trinta e oitenta e sete anos. 

Três são pós-graduados, um é graduado. 

Observamos ainda que dois dos entrevistados trabalham na área de 

educação atuando como professores ou áreas afins, voltados diretamente para a 

formação, atuando também em sindicatos e associações da sua categoria 

profissional. Dois não atuam em educação diretamente nem participam de 

movimentos ou associações sindicais de sua categoria profissional. 

Através dessas informações, observamos que os membros do Comitê que 

participaram da elaboração do PNEDH, em sua maioria, possuem uma formação e 

desenvolvem atividades profissionais definidas, voltadas para os Direitos Humanos, 

atividades estas, solidificadas através das experiências adquiridas. 

Observamos ainda que as Instituições nas quais eles trabalhem na sua 

maioria atuam de forma sistemática na promoção de formações e ações ligadas à 

área de direitos humanos. Vejamos o quadro 4 abaixo: 

 

QUADRO 4 

Empresa que os sujeitos atuam 

 

Ações em direitos humanos 

desenvolvidas pela 

instituição/empresa  

3 afirmaram que as 

instituições realizam 
1 não indicou 

Formação promovida pela instituição 

na área de direitos humanos 

3 afirmaram que as 

instituições promovem 

1 indicou que não 

promove 

Programa e/ou projetos sociais 

desenvolvido pela instituição 

3 afirmaram que as 

instituições desenvolvem 
1 não informou 

   Fonte: Dados coletados através do roteiro da entrevista. 

 

Após a identificação, procuramos localizar os sujeitos de nossa pesquisa, 

percebemos que os mesmos estavam espalhados pelo no território nacional, uma 

vez que  atuavam em Instituições localizadas em vários estados da federação, o que 
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em parte sugeriria  a princípio, um desafio em estabelecer contato direto e contínuo 

com os mesmos. 

 Em segundo lugar o desafio se constituía, também pelas atribuições que cada 

sujeito desenvolve no seu cotidiano laboral, tais como: viagens, participação em 

congressos e outros eventos em diferentes cidades desse país continente. 

Diante dessa constatação decidimos que a forma de nos comunicar e 

realizarmos a pesquisa, seriam através da Internet, utilizando o e-mail para 

enviarmos a carta de apresentação e o roteiro de entrevista. 

Seguido o percurso da nossa pesquisa, uma vez decidida a forma como  

realizarmos a aplicação do roteiro de entrevista, buscamos a relação de endereços 

eletrônicos dos membros do CNEDH com objetivo de contatarmos com os sujeitos 

da pesquisa. Após contato telefônico com um dos membros do Comitê, foi enviado 

através de e-mail, uma relação de endereços eletrônicos dos membros do Comitê, a 

qual foi utilizada para encaminharmos a carta de apresentação e o roteiro da 

entrevista.  

No mês de Abril de 2007, enviamos o roteiro de entrevista, para os endereços 

eletrônicos relacionados anteriormente, acompanhado de uma carta de 

apresentação da pesquisa e da pesquisadora (anexo 2).  

Estabelecemos para o retorno dos mesmos, uma data limite que 

possibilitasse o tempo necessário para respondê-lo favorecendo o seu retorno e o 

tratamento das informações coletadas.  

Ao final da data estabelecida, apenas cinco roteiros de entrevista foram 

retornados. Diante desse fato, resolvemos enviar uma nova mensagem ressaltando 

a importância das informações, ampliando um novo prazo para retorno dos roteiros 

das entrevistas respondidas. Entretanto mesmo com a segunda tentativa, obtivemos 
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apenas mais dois retornos, dentre eles um roteiro respondido e um pedido de 

desculpas, justificando não ter tempo disponível para responder. 

Ao final do prazo possível para respostas dos e-mails enviados, apenas seis 

retornaram, dos quais apenas quatro constituíram-se sujeitos que participaram da 

elaboração do PNEDH, um que participou da revisão do documento e outro que não 

participou.  

Com o número de seis roteiros de entrevista respondidos, passamos a leitura 

de cada um com o objetivo de no primeiro momento conhecer um pouco de cada 

sujeito, buscando nas suas características traçar um primeiro perfil, de modo a 

conhecer a formação de cada um, bem como as atividades que exerciam,  

concepções acerca de educação em direitos humanos e a participação na 

elaboração e implantação do PNEDH. 

       Após essa leitura categorizamos os sujeitos identificando-os com letras do 

alfabeto. Para cada entrevista analisada, atribuímos uma letra. Ressaltamos que 

dois dos seis sujeitos por não terem participado da elaboração e implantação do 

Plano, não foram tomados como sujeitos desse estudo. 

Separamos os sujeitos da seguinte forma: os quatro sujeitos que participaram 

da elaboração do PNEDH foram identificados como entrevistados A, B, C e D da 

seguinte forma (EA, EB, EC e ED). Ao final da primeira leitura e da categorização 

dos sujeitos, passamos então à análise das informações coletadas no capítulo 

seguinte. 

 

  

  

  

  

  

 



 79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

CAPÍTULO 3 

CONHECENDO O PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS/PNEDH 
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                          “A educação em direitos humanos vai além 
de uma  aprendizagem  cognitiva, incluindo o 
desenvolvimento social e emocional de quem                                    

se envolve no processo ensino-aprendizagem. 

Plano Mundial de Educação em Direitos Humanos – 
PMEDH/2005  

 
 

           Constituiu-se  o nosso objetivo de estudo analisar o processo de elaboração e 

implantação do Plano. O material que serviu de base para a análise foi as 

entrevistas obtidas através de e-mail enviados aos sujeitos participante de nossa 

pesquisa.  

3.1 Concepções dos sujeitos sobre Direitos Humanos 

 

Partindo da análise das informações referentes à inserção da temática direitos 

humanos na vida dos sujeitos da pesquisa, observamos que os mesmos apresentam 

uma formação bem alicerçada na temática em questão, demonstrando um 

conhecimento adquirido ao longo de experiências vivenciadas anteriormente.  

Para EA seu primeiro contato com a temática direitos humanos se deu ainda 

quando estudante de graduação, no qual participava de movimentos estudantis.  

 Na faculdade de direito, em Uberlândia-MG, participei do movimento 
estudantil. Tivemos uma formação política continuada, pois o grupo 
percebia a importância disso. Trazíamos sempre temas interessantes ao 
debate, e iniciamos nosso grupo dentro do direito com a discussão de 
assessoria jurídica popular, que não possui atualmente um conceito 
formado, mas que jamais pode ser deslocada dos direitos humanos (EA). 

 

Observamos que o contato inicial com a temática direitos humanos, 

aconteceu no campo da educação formal, ou seja, na universidade quando ainda 

cursava a graduação em direito. Entretanto, fica claro que a inserção com a área de 

Direitos Humanos ocorreu através da sua participação em grupo de movimento 

estudantil, através de leituras e debates. Os demais sujeitos se referem a uma longa 
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jornadas, na sua maioria apresenta ampla participação em movimentos e 

organizações sociais, incluindo também organizações não governamentais.  

Interessante perceber, que os direitos humanos são conquistas do ser 

humano na luta por melhores condições de vida. Dessa forma, entendemos que são, 

na verdade, todos os direitos fundamentais para que a pessoa tenha uma vida 

digna. Segundo Dallari (1998, p.7): 

 
Todos os seres humanos devem ter asseguradas, desde o nascimento, as 
condições mínimas necessárias para se tornarem úteis à humanidade, 
como também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a 
vida em sociedade pode proporcionar. É a esse conjunto de condições que 
se dá o nome de direitos humanos. 

 

Entretanto os direitos, por sua vez, somente estarão garantidos no momento 

em que diminuírem as desigualdades e sejam efetivadas as condições de 

oportunidades tornando-se evidente a urgência em garanti-los, o que exige uma 

participação direta de todos os movimentos e organização da sociedade. 

Sendo assim, concordamos com Bobbio no sentido de que a garantia dos 

direitos humanos não é mais um problema filosófico e sim, político, relacionando-se 

diretamente com o nível de compromisso dos que gerem as políticas públicas do 

país e do conhecimento da população sob os mesmos para de fato efetiva-los.   

A compreensão sobre os direitos humanos é fundamentalmente importante 

para desenvolver qualquer processo de conscientização ou transformação de uma 

pessoa ou sociedade. Para Arendt, 1974: 

A privação fundamental dos direitos humanos se manifesta primeira e, 
sobretudo na privação de um lugar no mundo que torne significativas as 
opiniões e efetivas as ações (p. 375). 

 

Nessa perspectiva acreditamos que o processo de elaboração e implantação 

de uma política pública como o PNEDH, que objetiva a educação em direitos 
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humanos, pode ser um instrumento que contribua para o fortalecimento de uma 

sociedade mais democrática.  

Os sujeitos EB, ED e EC iniciaram as suas inserções nessa área como 

participantes de movimentos sociais e ONGs, realizando atividades ligadas 

diretamente á promoção e defesa dos direitos humanos. Como podemos observar 

nas falas abaixo: 

Como participante do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) do 
Rio Grande do Sul (EB). 

 

Desde 1972 na Comissão de Justiça e Paz de São Paulo (ED). 
 

De modo sistemático, através da colaboração com uma ONG que trabalha 
com educação em Direitos Humanos (EC). 

 

Essas falas evidenciaram que todos os sujeitos EB, ED e EC tiveram seus 

primeiros contatos com a temática direitos humanos, através da participação em 

entidades que desenvolviam atividades nessa área. É importante ressaltar a 

importância dos movimentos sociais e entidades na formação dos mesmos como 

cidadãos críticos e conhecedores dos seus deveres e direitos. 

Essa perspectiva também está em consonância com o PNEDH na área de 

Educação Não-formal na qual: 

Todos os cidadãos estão em permanente processo de reflexão e 
aprendizado. Este ocorre durante toda a vida, pois a aquisição de 
conhecimento não acontece somente nas escolas e universidades, mas nos 
locais de trabalho, nas cidades, nos movimentos sociais, nas associações 
civis, nas organizações não-governamentais, dentre outros. 
A educação não-formal, enquanto modalidade de ensino/aprendizagem 
implementada durante a trajetória de vida das pessoas, pode ser 
compreendida em seis dimensões: a qualificação dos indivíduos para o 
trabalho; a adoção e exercício de práticas voltadas para a comunidade; a 
aprendizagem política de direitos através da participação em grupos sociais; 
a educação realizada na e pela mídia; a aprendizagem de conteúdos da 
escolarização formal em modalidades e esferas diversificadas; e, 
finalmente, a educação para a vida, no sentido de garantir a qualidade de 
vida (PNEDH, 2003, p.28). 
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Percebemos que as experiências educativas adquiridas através da Educação 

Não-Formal contribuem para a sensibilização e a conscientização dos sujeitos na 

formação de cidadãos críticos, ampliando sua capacidade de conhecer e exigir seus 

direitos no âmbito social.  

Diante disso, entendemos que as experiências adquiridas em qualquer campo 

de formação, formal ou não-formal, são bases para a construção de conhecimentos 

por parte do ser humano e condições essenciais para o exercício da cidadania. 

Entretanto ter conhecimento somente não é suficiente. É necessário lutar pela 

efetividade dos direitos elencados na norma constitucional quanto ao conjunto dos 

direitos e pela ampliação de novos direitos compreendendo que essa é uma 

conquista histórica. 

 
 
 
3.2 Concepção, formação e ações dos Sujeitos sobre Direitos Humanos. 

 

 

Um dos aspectos ressaltados no conjunto dos dados diz respeito a 

compreensão dos membros do Comitê acerca da temática Direitos Humanos no 

contexto social, político e econômico atual. Percebemos na fala de EB, que a 

compreensão dos Direitos Humanos no contexto sócio, político e econômico está 

vinculado ao pleno exercício da cidadania, estabelecendo uma relação direta com a 

Democracia. 

São componentes fundantes da democracia. Carecemos de direitos sociais 
e econômicos. Sua inexistência torna-se permanente dificuldade para a 
construção de uma sociedade democrática (EB). 
 

Dessa forma, uma sociedade democrática faz da igualdade uma prioridade 

fundamental, devendo ser entendida não como uniformidade, mas como direito a 

oportunidades. A igualdade deve ter como fator principal o direito humano para a 
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realização da cidadania. Pois é ela que vai garantir que se estabeleça uma relação 

de proteção.  

A Constituição Federal traz em seu título I, que tem como fundamento, no que 

se refere aos direitos do homem, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Prescreve 

ainda, como objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais. 

Em seu título II afirma os direitos civis, sociais e políticos do cidadão. 

Entretanto, na prática, a afirmação constitucional destes direitos não é garantia 

suficiente de sua efetividade, pois historicamente, os direitos humanos são 

concebidos como mecanismos de defesa dos cidadãos contra o arbítrio dos 

governantes e abusos do Estado. Porém, como é o Estado que legisla e que deveria 

garantir sua aplicação, ocorre à ineficácia dos mesmos. 

Entretanto para que aconteça essa mudança de valores, a sociedade deve 

estabelecer os direitos humanos como fundamentais para o processo democrático e 

o exercício da cidadania. Esse entendimento é formalizado por um dos sujeitos da 

pesquisa: 

A temática dos direitos humanos permeia (ou deveria permear) todas as 
ações políticas. Não compreendo qualquer atuação cidadã que 
desconsidere os direitos de todos à vida, à educação emancipadora, à 
participação nos processos políticos etc. Porém, grande parte desses 
direitos não está assegurada a todos, seja por falta de vontade política dos 
administradores do qual se presume o direito de decisão sobre 
investimentos e prioridades dentro de uma agenda social (em geral, 
preterida por uma agenda econômica) (EB). 

 

É interessante perceber que a temática dos direitos humanos, mesmo 

estando permeando as ações políticas, ainda  requer da vontade política dos 

administradores para que essa temática seja discutida com a sociedade. 
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Nessa perspectiva, EB percebe os movimentos sociais como elemento 

fortalecedor dos direitos humanos no cenário político do país e do fortalecimento da 

igualdade de oportunidades e da união, compreendendo ainda, que necessitamos 

investir na educação como instrumento de transformação social. Assim, podemos 

observar através da fala de outro sujeito pesquisado: 

 
Eu creio que a temática de direitos humanos avançou muito, mas 
infelizmente ainda tem que caminhar a passos largos para que possamos 
efetivamente ter conquistados tais direitos.  Acredito que os movimentos 
sociais contribuem bastante para que o tema seja pautado no cenário 
político, e, por conseguinte, tenha reflexos no contexto econômico. Por isso 
a educação em direitos humanos é importante, para que os direitos 
humanos não sejam tratados como um tema dissociado de questões 
sociais, políticas e econômicas (EA). 
 

 

A partir dessa fala podemos perceber a importância atribuída à educação em 

direitos humanos, que tem a função de refletir sobre ás questões sociais, políticas e 

econômicas, na perspectiva de intervenção na sociedade. 

Interessante verificar, que os direitos humanos estão diretamente 

relacionados com a afirmação da dignidade humana, constituindo o alicerce para a 

construção de sociedades mais justas, participativas e democráticas. Como 

podemos observar na fala abaixo: 

Estão intimamente associados à afirmação da dignidade humana, à luta 
contra toda forma de desigualdade, violência e discriminação, e à 
construção de sociedades justas e democráticas (EC). 
 
 

Parece importante destacar que, a democracia é compreendida como um 

regime político que melhor protege e promove os direitos humanos. Ela é definida 

ainda, como regime fundado na soberania popular, na separação e desconcentração 

de poderes, com pleno respeito aos direitos humanos. Pode ser ainda, um dos 

componentes da interação social que transforma o Estado de Direito no interesse 
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dos dominados, compensando a desigualdade social com os direitos morais. Como 

é possível constatar na expressão de um sujeito da pesquisa. 

 
Direitos Humanos pode ser uma bandeira que una todas as pessoas acima 
dos partidos e dos governos, no momento em que vivemos tão desiludidos 
dos partidos e dos políticos (ED). 
 
 

  Podemos inferir pela fala de ED que, os direitos humanos e os valores que 

permeiam as relações humanas, devem estar presentes na concretude da 

organização da vida social. Entretanto, nos remete a uma reflexão relacionando o 

momento social em que vivemos permeados de inúmeras inquietações, violações de 

direitos e descrédito nas instituições públicas.  

  Percebemos que é fundamental fortalecer a questão da cidadania e direitos 

humanos em todos os campos de formação, de modo a oportunizar a comunidade o 

acesso a esses conhecimentos de interesse fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade.  

O sujeito a seguir nos faz refletir sobre as nossas ações cotidianas e sob o 

papel de cada um de nós como cidadão e a participação e a mobilização das 

pessoas para garantir seus direitos sociais.  

 
Não sou militante da área; sou uma técnica do Ministério da Educação. 
Penso que ainda falta muito para que tenhamos um país com direitos 
humanos. Exemplo: um dia passava por uma rua em que uma pessoa 
estava dormindo na calçada e fiquei pensando: “Trabalho com esta temática 
e não sei se ajudo, efetivamente, a mudar esta realidade”. Os direitos de 
terceira e quarta geração são muito importantes; contudo, não alcançamos 
nem respeito pela vida ainda.  Muitos são os que sofrem por não serem 
considerados(as) como pessoas, ou seja, gente que merece ser tratada 
como ser humano (ex.: mulheres maltratadas, trabalhadores(as) 
escravizados(as), crianças abusadas sexualmente e etc). 
Do ponto de vista social, precisamos buscar legitimidade, acúmulo político 
junto à sociedade para que este tema seja conhecido e visto como 
importante, pois, enquanto a sociedade imaginar que o movimento de 
direitos humanos defende tão somente os presidiários, não teremos a 
confiança, o respeito, a aceitação e o engajamento de outros grupos 
sociais. 
Do ponto de vista político, também precisamos de abertura junto às 
entidades políticas (sindicatos, partidos, associações da sociedade civil, 
congresso, assembléias legislativas, nos Poderes Executivo, Legislativo e 
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Judiciário) para que as ações realizadas nas mais diversas instâncias levem 
em consideração as perspectivas dos direitos humanos. 
Na esfera econômica, a lógica capitalista é o maior empecilho para que os 
direitos humanos sejam colocados em prática porque o capitalismo favorece 
a exclusão, a desigualdade. A defesa da dignidade humana pode avançar 
no nível político e cultural; contudo, os interesses das corporações e do 
empresariado apontam para a direção do lucro, do tratamento diferenciado 
das pessoas em função do consumo (EC). 
 
 

Entendemos que, para o avanço da democracia, são necessários o fim dos 

privilégios e a disseminação de um pensamento que proporcione a cultura da 

igualdade, reconhecendo que todos nós somos sujeitos de direito. Nesse sentido, 

concordamos com Telles (1994), ao afirmar que: 

Longe de corresponder a um processo harmonioso e linear, esta é uma 
construção a cada momento feita e refeita no terreno conflituoso e sempre 
problemático da vida social. Mas sinaliza um campo no qual a utopia 
democrática pode ser formulada na aposta de que homens e mulheres 
descubram o sentido do espaço público nas quais as diferenças se 
expressam e se representam numa interlocução possível; no qual valores 
circulam, argumentos se articulam e as opiniões se formam; no qual 
parâmetros públicos podem ser construídos e reconstruídos como balizas 
para o debate em torno de questões pertinentes; e no qual, enfim, a 
dimensão ética da vida social pode se constituir através da convivência 
democrática com as diferenças e os conflitos que elas carregam exigindo 
por isso mesmo, de cada um, a cada momento, o exercício desta 
capacidade propriamente moral de discernimento entre o justo e o injusto. 
Esta medida, por ser desprovida de garantias e pontos fixos, ainda mais 
nesse final de século que fez desmoronar antigas certezas, só pode ser 
construídas numa permanente e sempre renovada negociação (p. 48). 
 

 

Consideramos ainda, um grande desafio, para a implantação da política 

nacional de direitos humanos, sedimentar as áreas propostas para a ação da 

mesma a partir dos conteúdos no campo formal do universo escolar e nos outros 

espaços sociais como propõe o próprio Plano. 

Em síntese, concebemos a Educação como Direito Humano básico, em 

concordância com Freire (1987) quando diz que o ser humano na sua vocação de 

querer “ser mais”, busca superar sua condição de existência no mundo.  

Um outro aspecto importante e que fundamenta a Educação como um Direito 

Humano refere-se ao acesso à educação como base para a realização dos outros 
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Direitos. A educação é base constitutiva na formação do ser humano, bem como na 

defesa e na constituição dos outros direitos econômicos, sociais e culturais. 

Desse modo, a educação é compreendida como um direito em si mesmo e 
um meio indispensável para o acesso a outros direitos. A educação ganha, 
portanto mais importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento 
humano e às suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos 
socialmente excluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a 
cidadania plena para a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de 
valores atitudes e comportamentos, além da defesa socioambiental12 e da 
justiça social (PNEDH, 2006, p.18). 
 
 

Apesar de no Brasil, este direito há muitos anos está estabelecido em lei, 

diferentemente de muitos países do terceiro mundo, mesmo assim esse fato não 

tem garantido que esse direito seja efetivado com qualidade. 

Em 1946 com a promulgação da Constituição brasileira, estabeleceu-se o 

Regime Democrático. No que se refere á educação, a Constituição de 1946 corrige 

um dos maiores retrocessos da Constituição de 1937, quando em seu Art.166 

restabelece a Educação como direito “[...] Art. 166 - A educação é um direito de 

todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana”. 

Com já vimos anteriormente, Educar para os Direitos Humanos é 

essencialmente proporcionar uma formação de cultura de respeito à dignidade 

humana através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, ética, da 

justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz. 

Entende-se nessa perspectiva, a importância atribuída á formação humana, seja ela 

no âmbito formal ou informal.  

Dentro desta linha o PNEDH apresenta também entre outros objetivos a 

formação dessa cultura, criando, influenciando, compartilhando e consolidando 

mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos, transformando a 

sociedade através de práticas. Para isso: 
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a educação ganha maior importância quando direcionada ao pleno 
desenvolvimento humano e às suas potencialidades e a elevação da auto-
estima dos grupos socialmente excluídos, de modo a efetivar a cidadania 
plena para a construção de conhecimentos, no desenvolvimento de valores, 
crenças e atitudes em favor dos direitos humanos, na defesa do meio 
ambiente, dos outros seres vivos e da justiça social (PNEDH, BRASIL, 
2006, p.18). 
 

É necessário investir na formação e nas práticas pedagógicas que tenham 

como objetivo à construção de relações sociais que manifestem transparência e 

justiça, favorecendo o compromisso coletivo e fortalecendo os movimentos e 

organizações da sociedade civil. 

Durante a análise verificamos que cinco sujeitos da pesquisa não realizaram 

nenhum curso de formação na área de direitos humanos. Apenas um realizou curso 

de extensão. 

Acreditamos que essa ausência de formação específica à temática, 

demonstre ainda o pouco investimento que ocorre no Brasil no campo da formação 

dos direitos humanos. Por outro lado algumas práticas pedagógicas, em especial as 

que estão inseridas nos espaços formais estão desconectados da realidade social 

como destaca Candau: 

a falta de articulação com o contexto social, a realidade vivida não tem 
qualquer relação com as práticas educativas, o cotidiano educacional 
transforma-se num mundo auto referido, que ignora o cotidiano social 
(1999,p.17). 
 

 Dificultando a construção do senso crítico coletivo no qual o educando está 

inserido. É por esta razão que a educação é aqui entendida como: 

A formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de 
conhecimento, de julgamento e de escolha para viver conscientemente em 
sociedade, o que inclui também a noção de que o processo educacional em 
si contribui tanto para conservar quanto para mudar valores, crenças, 
mentalidades, costumes e práticas (BENEVIDES. 1996.p. 225). 
 
 

Sob essa visão, através da formação é possível experienciar valores, 

princípios e práticas de cidadania como forma de superação do individualismo e das 

relações autoritárias e de poder. 
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Ampliando o estudo, passamos a verificar quais as ações, ou trabalhos 

desenvolvidos na perspectiva dos “Direitos Humanos” estão sendo desenvolvidos 

pelos sujeitos da pesquisa. 

Todos os sujeitos têm consideráveis ações desenvolvidas na sociedade, tanto 

na área acadêmica, com publicação de trabalhos, na área social, através de 

intervenções diretas. Percebem-se pontos comuns nas falas de EA, EB e EC o 

envolvimento em vários órgãos como curadores, assessores, conselheiros e 

fundadores de instituições que promovem atividades voltadas á promoção dos 

direitos humanos, como podemos verificar nas falas abaixo, quando perguntamos:  

Sim, em trabalhos de assessoria junto aos movimentos sociais (EA). 
 

Como participante de movimento social fiz parte do MJDH. Como 
acadêmico tenho Tese e artigos publicados sobre o tema (EB). 
 
Sim. Cursos no nível da graduação e da pós-graduação; pesquisas; 
assessorias; atividades de formação de continuada de professores de redes 
públicas; participação em projetos desenvolvidos em diferentes países 
latino-americanos (EC). 
 
Sim. 25 anos na Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Rede Brasileira de 
Educação em Direitos Humanos (fundadora). Conectas (Conselheira). 
Comissão da UNESCO – Direitos Humanos, Tolerância e Paz. Comunidade 
Solidária (Conselho). Fundo Brasil de Direitos Humanos (Curadora) (ED). 
 

 

Além disso, verificamos a inserção de um dos entrevistados no campo de 

formação de professores e participação em projetos internacionais. Dessa forma é 

possível inferir que  a equipe formada para elaborar o PNEDH, está em consonância 

com o texto de apresentação do mesmo: 

O processo de elaboração do PNEDH teve início em 2003, com a criação 
do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH), por meio 
da Portaria n° 98/1993 da SEDH/PR, formado por especialistas, 
representantes da sociedade civil, instituições públicas e privadas e 
organismos internacionais. 
Fruto de um trabalho concentrado do CNEDH, a primeira versão do PNEDH 
foi lançada pelo MEC e a SEDH em dezembro daquele ano, para orientar a 
implementação de políticas, programas e ações comprometidas com a 
cultura de respeito e promoção dos direitos humanos. 
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Consideramos que esse aspecto tenha contribuído com uma visão mais 

ampla de educação em direitos humanos uma vez que a formação do Comitê possui 

colaboradores de diversas áreas de atuação e formação, proporcionando a 

elaboração de cinco dimensões importantes para a sociedade. 

 
 

3.3 Concepções dos Sujeitos sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos por se tratar de um 

documento nacional de política pública voltada para a educação em direitos 

humanos, é um importante instrumento de educação, está direcionado para a 

formação de uma sociedade mais justa e comprometida com a igualdade e a 

efetivação dos direitos, para todas as pessoas sem distinção, pois: 

O estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos 
como universais indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, 
todas as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva da 
construção de uma sociedade baseada na promoção da igualdade de 
oportunidades e da equidade, no respeito á diversidade e na consolidação 
de uma cultura democrática e cidadã (PNEDH, BRASIL, 2006). 10 
 

Diante dessa afirmação, percebemos a importância de analisarmos a 

concepção que os integrantes do Comitê trazem sobre o PNEDH, como base no 

conhecimento das relações construídas por cada integrante. 

 

3.3.1 Visão dos entrevistados sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos, o processo de elaboração e a consulta pública. 

 

Quando questionados sobre a sua visão dos sujeitos da pesquisa em relação 

ao PNEDH, dois entrevistados EB e EC afirmaram que o Plano representa, 

sobretudo, um avanço na construção de uma cultura nacional de Direitos Humanos, 

                                                
10 Esta citação refere-se na íntegra á parte da apresentação do PNEDH.  
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além de ser um documento imprescindível para a efetivação dos Direitos Humanos 

em nosso país.  

O PNEDH representa um avanço na construção de uma cultura nacional de 
Direitos Humanos. Trata-se de uma experiência pioneira que precisa ser 
enraizada e criticada pela sociedade brasileira (EB). 
 
Constitui uma referência básica para o desenvolvimento de diferentes 
programas e ações que favoreçam a construção de uma cultura dos DDHH 
na nossa sociedade (EC). 
 

Constatamos que estas falas estão em consonância com o PNEDH, enquanto 

documento nacional, resultado de uma ação e esforço que se propõe a contribuir 

para a construção de uma política pública de educação em direitos humanos. Essa 

política está voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes de 

seus direitos e seus meios de proteção, e uma cultura voltada para o respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana promovido nos processos da educação 

formal e não-formal. 

  Outro sujeito da pesquisa traz elementos focando o caráter transversal da 

Educação em Direitos Humanos como um novo conceito para prática educativa e 

para a formação.  

Acho importantíssimo e totalmente necessário. A educação em direitos 
humanos faz com que o tema não seja tratado como algo dissociado de 
questões sociais, políticas e econômicas. Este caráter transversal dinamiza 
e dá forma a um novo conceito e prática de educação, no meu entender. 
Pois a formação em direitos humanos deve ser iniciada na infância (EA). 
 
 

Essa é uma das características da educação aos direitos humanos, o seu 

caráter interdisciplinar. A transversalidade proporciona à superação das 

tradicionais divisões em disciplinas estimulando a adoção de uma postura 

interdisciplinar, permitindo um encontro a uma colaboração mais sistemática e 

orgânica entre várias disciplinas dos currículos.  
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É oportuno observar que a educação em direitos humanos já há algum tempo 

é parte integrante do nosso sistema de educação. Isso é possível observar na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as nas 

orientações para a construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos vários 

cursos do ensino superior, elementos  que possibilitam a interação e a reflexão na 

inclusão de conteúdos e metodologias relativas á questão. 

A própria LDB nos mostra que: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: 
        I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

 

  Observamos também que as falas seguintes extraídas da análise, nos 

mostram a relação com os objetivos do PNEDH quando afirma que: 

 
a educação em direitos humanos é compreendida como um processo 
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, 
articulando as seguintes dimensões: 
a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos 
níveis cognitivo, social, ético e político; 
d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; 
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das violações. 
 
 

Para tanto, o processo educativo torna-se indispensável na formação do 

cidadão, uma vez que a educação voltada para os direitos humanos tem como 
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pressuposto promover o pleno desenvolvimento do ser humano, com o objetivo de 

desenvolver suas potencialidade de conhecimento, de julgamento e de escolha para 

viver de forma consciente em sociedade. 

Outro sujeito afirma, ainda, que o PNEDH precisa ser mais incentivado em 

suas várias instâncias. 

 
Plano muito bem elaborado. Ainda pouco conhecido, precisa ser mais 
conhecido e incentivado, sobretudo no MEC, nas suas várias instâncias 
(ED). 
 

Nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa é possível perceber a 

ênfase o reconhecimento do avanço dessa área, no Brasil. Os mesmos 

destacam a construção de um documento que fortalece a concepção de uma 

educação voltada para a prática cotidiana, pautada nas relações de respeito, 

igualdade de oportunidades e efetivação dos direitos básicos que ofereçam 

condições de uma vida digna, como podemos verificar neste documento: 

As cinco frentes do PNEDH (Ensino Básico, Ensino Superior, Educação 
Não-formal, Segurança e Justiça e Mídia) são instâncias fundamentais para 
que as ações na área sejam realizadas. Porém, mais que um Plano com 
boas intenções; é preciso (e acredito que a SEDH, o MEC, o Ministério da 
Justiça e outros órgãos estejam buscando) a aplicação das propostas nas 
realidades locais (EA). 
 

Como é possível observar a fala de EA destaca a importância da aplicação 

das ações orientadas no documento, uma vez que a democracia, a cidadania e os 

direitos estão sempre em processo de construção. As reivindicações serão sempre 

historicamente determinadas. Como bem destacou Hannah Arendt (1998): "o que 

permanece inarredável, como pressuposto básico, é o direito a ter direito".  

No entendimento do sujeito pesquisado ED o PNEDH 

 não apresenta um cronograma de ações, o que o transforma mais em uma 
carta de intenções do que em um Plano. É necessário desmembrar as 
propostas apresentadas e conjugar ações em todas as esferas 
administrativas, articulando em rede, para que ele se efetive. Existe uma 
deficiência crônica na continuidade dos projetos da administração pública. 
Assim, tal como ocorreu com o PNE, receio que as descontinuidades tanto 
dos gestores quanto das políticas prejudiquem ou abortem as pretensões 
contidas no Plano. Mesmo assim, acredito que várias ações têm conseguido 
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êxito, apesar de todas as limitações impostas (orçamentárias políticas de 
articulação etc.) (ED). 
 
 

Ao dialogarmos com os sujeitos que participaram da elaboração do PNEDH 

os permite conhecer melhor os mecanismos de participação e suas concepções 

vivenciadas no percurso: 

Lutar pela universalização e pela efetivação dos direitos humanos significa, 
assim, formular, implementar e executar programas emancipatórios no 
âmbito dessas redes ou configurações de poderes - programas esses cujo 
valor básico é o ‘sentimento de civilidade’ em que se fundamenta a idéia 
mesma de comunidade. Segundo essa idéia, o que articula uma totalidade 
ética, fazendo do conjunto de indivíduos uma ‘comunidade’, não é o sistema 
jurídico-positivo, mas uma conexão muito mais profunda, que tem suas 
raízes no ‘espírito do povo’, do qual o sistema jurídico-positivo é apenas e 
tão somente uma de suas manifestações. Invocar o ‘sentimento de 
civilidade’, portanto, é fazer algo mais do que exigir o império da lei; é, para, 
além disso, promover a extensão da cidadania do plano político-institucional 
para os planos econômico, social, cultural e familiar, mediante o 
reconhecimento dos direitos dos indivíduos de influir nos destinos Globais 
da coletividade (FARIA, 1999, p.24). 
 

De modo geral, os sujeitos disseram que o tempo disponível para o processo 

de elaboração e discussão da 1ª versão do Plano foi insatisfatório, sendo contornada 

na 2ª versão através da realização de reuniões e encontros realizados nos vários 

Estados de forma participativa e com um tempo maior, como destaca EA:  

Em primeiro lugar, devo tecer elogios ao pessoal da secretaria especial de 
direitos humanos, que conduziu os trabalhos de forma brilhante. A 
comissão, em minha opinião, funcionou muito bem, conseguiram realizar 
várias reuniões, mesmo com a reduzida disponibilidade de horário de todos 
os membros. Também considero os encaminhamentos adequados e os 
prazos razoáveis. Quando se trata de reunir um número grande de pessoas, 
que residem nas diversas regiões do país, há uma certa dificuldade. Porém, 
a SEDH conseguiu contornar todos os problemas e está de fato de 
parabéns. A minha dificuldade foi no sentido de que não estava nomeada 
por portaria, então eu recebia os convites, mas tinha que aguardar quem 
estivesse nomeado confirmar ou não a participação. Assim, muitas vezes eu 
já havia agendado outro compromisso quando chegava à notícia de era eu 
quem iria participar. Assim, infelizmente não pude participar de forma 
completa de todos os espaços. Quanto ao resultado, ou seja, a publicação 
em si crê que contemplou o conjunto de “idéias” que todos os membros e 
colaboradores deram (EA). 
 

 

Um fator importante também destacado foi em relação à distância geográfica 

entre os membros da comissão que elaboraram o PNEDH, sendo dessa forma 
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reforçada pela pouca disponibilidade dos membros para a efetivação de reuniões 

com objetivo de concretizar o documento. 

Na minha opinião deveria ter havido mais discussões, encontros, talvez 
pesquisas. Mas na prática, devido, sobretudo às grandes distâncias entre as 
moradias dos membros do Comitê, isto não foi possível. O Plano é o 
resultado de muitos esforços e dedicação dos membros do Comitê 
(sobretudo) (ED). 
 

Mesmo com tantos obstáculos, foi destacado pelos entrevistados, sua 

satisfação na oportunidade e realização deste trabalho. 

Perante o processo elaboração do PNEDH, ocorreram consulta pública para 

que a sociedade civil pudesse contribuir com sugestões e a revisão do texto.  

A primeira redação foi de responsabilidade do Comitê envolvendo todos os 
seus membros.  Inspirou-se no estilo do Plano Nacional de Direitos 
Humanos. Houve também uma breve consulta pública on line. O trabalho 
esteve bastante pressionado pelo tempo disponível. O Plano foi elaborado 
em 6 meses e lançado em dezembro de 2003. A segunda versão foi 
elaborada de modo mais participativo, tendo sido realizados seminários em 
diferentes partes do país e uma sistematização de responsabilidade da 
UFRJ. Houve também um seminário para discutir a sistematização no Ro de 
Janeiro. A versão final ficou sob a responsabilidade do Comitê.Não é fácil 
elaborar um Plano desta natureza. Considero que uma das principais 
dificuldades consiste em lograr uma dedicação de tempo que permita um 
maior amadurecimento da relevância das ações propostas e dos 
instrumentos necessários para sua efetivação (EC). 
 

   

A Secretaria de Especial de Direitos Humanos - SEDH instituiu a 

Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos em 2004, com a 

atribuição de implementar ações e divulgação do plano, tornando-o público 

através do processo de Consulta Nacional para revisão e atualização do 

PNEDH, realizada por meio de Encontros Estaduais de Educação em Direitos 

Humanos. 

Dos quatro sujeitos, apenas dois coordenaram encontros estaduais, onde os 

objetivos eram: 

d) Divulgar e debater o PNEDH, com vistas à sua reelaboração e 
implementação; 

e) Envolver e articular entidades públicas e da sociedade civil para 
participarem do processo de consulta, revisão, implementação, 
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avaliação e monitoramento do PNEDH, assegurando a legitimidade do 
processo e a participação social;  

f) Constituir um coletivo (Comitê Estadual ou Fórum) responsável pela 
realização de audiências públicas e oficinas de trabalho para a 
estruturação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 
(PEEDH) em cada unidade da federação.  

 
 

Os Encontros Estaduais constituíram importantes espaços de debates, 

discussões, reflexões, contribuindo para a revisão do documento e a redação de 

uma versão mais atualizada, que é a 3ª versão do PNEDH. 

  Um dos sujeitos entrevistados ao se referir a sua participação no processo de 

elaboração informa que: 

O encontro foi organizado com o auxílio da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa do Estado que forneceu a infra-estrutura para o 
evento. Reunidos mais de vinte entidades e construímos sugestões para a 
revisão do Plano Nacional. A grande dificuldade foi exatamente de infra-
estrutura e de inexistência de uma equipe capaz de coordenar a realização 
do evento (EB). 

 
Através das falas dos sujeitos dos entrevistados, observamos que as 

dificuldades existiram. Entretanto ao fazermos a leitura dos relatórios dos Encontros 

Estaduais de cinco Estados percebemos a importância dos mesmos, através da 

participação de entidades, associações, instituições públicas e privadas, 

representação de membros da sociedade civil, e dos órgãos envolvidos com as 

cinco áreas de abrangência do Plano, isso fica evidenciado no relatório do Encontro 

de Educação em Direitos Humanos do Estado de Goiás, 

O “Encontro de Educação em Direitos Humanos do Estado de Goiás”, 
realizado no dia 20 de agosto de 2005, no auditório do Tribunal do Júri da 
Universidade Católica de Goiás, foi uma realização da Subsecretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República em parceria com diversas 
organizações governamentais e não-governamentais. 
Em Goiás, a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 
assumiu o papel de articuladora das entidades da sociedade civil e política 
para participar do processo de realização do Encontro.  
Em reunião convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa de Goiás, realizada no dia 09 de junho de 2005, foi formada a 
Comissão Organizadora, que contou com a participação das seguintes 
instituições: Comissões de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e 
Câmara Municipal de Goiânia, Conselho Estadual de Direitos Humanos, 
Conselho Regional de Psicologia, IBRACE, Ministério Público Estadual, 
Secretarias Municipal e Estadual de Educação, Secretaria de Segurança 
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Pública e Justiça, Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal 
de Goiás.  
 

Os Encontros Estaduais resultaram na coleta de sugestões, informações que 

se efetivaram na revisão do texto da primeira versão do PNEDH, contribuindo para a 

elaboração de uma versão atualizada do mesmo que foi lançada em 2006. Na leitura 

dos relatórios observamos ainda que, os Encontros também representam 

contribuições para ações e formações de Comitês Estaduais de Educação em 

Direitos Humanos. 

Nessa perspectiva perguntamos aos entrevistados se os mesmos conheciam 

ações desenvolvidas, a partir dos Encontros Estaduais apenas dois entrevistados 

afirmaram ter conhecimento de ações como; 

 
Curso de formação de professores, organização de palestras e conferências 
em cidades e Universidades do rio Grande do Sul (EB). 
 
Cursos de capacitação de professores de redes públicas (EC). 
 
 
 

Em síntese, observamos que os encontros estaduais contribuíram muito para 

a implantação do PNEDH, favorecendo e motivando o desdobramento de novas 

ações. 

 

 3.3.2 Importância do PNEDH e as Perspectivas para a sua Implantação no 

Brasil Enquanto Política Pública 

 

Como destacamos anteriormente o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos atua em cinco áreas: na Educação Básica, Educação Superior, Educação 

Não-Formal Educação dos Profissionais dos Sistemas de Segurança e na Educação 

e Mídia. A partir desses pontos foi questionada, entre os entrevistados a importância 
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do PNEDH para estes eixos, sendo verificado no conjunto das respostas, em como 

elementos referenciais para a prática de Direitos Humanos no país. 

Um outro aspecto citados pelos sujeitos foi o papel orientador do Plano para o 

desenvolvimento de vários programas nesta área. 

O PNEDH pode servir de orientador e de dinamizador da educação em 
Direitos Humanos (EB). 
 
O plano é um norte. A importância dele é enquanto referencial para que, a 
partir do plano, se pense na implementação de suas ações (EA). 
 
Como já afirmei, considero que é uma referência fundamental para o 
desenvolvimento de programas e ações em cada uma das áreas (EC). 
 
O PNEDH pode incentivar e orientar o trabalho de conscientização nestas 
áreas (ED). 
 

Um outro depoimento destaca ainda a importância do PNEDH para a educação.  
 
O PNEDH é fundamental para que a educação, de modo geral, seja 
realizada tendo em conta o respeito à pessoa, a defesa da dignidade 
humana, e enfrentamento das discriminações e preconceitos. Quando os 
profissionais de educação, de segurança e da mídia tiverem a consciência e 
a práxis orientadas para os princípios de justiça, democracia e paz; teremos 
uma nova realidade social, com cidadãos mais conscientes dos seus 
direitos/deveres e do respeito aos direitos dos outros.  
A atuação do PNEDH ainda é incipiente. É um Plano desenvolvido em 2003 
e precisa de enraizamento na sociedade. Cultura não se muda de uma hora 
para outra, isto é, o PNEDH não é só uma meta/lei a cumprir, mas é uma 
proposta voltada para a mentalidade das pessoas, para a forma como as 
pessoas lidam consigo mesmas e com os outros (EC). 

 

Nessa perspectiva, entendemos a importância da implantação de Políticas 

Públicas que desenvolvam uma formação voltada para a construção de uma 

sociedade mais democrática, com os direitos básicos efetivados no cotidiano 

conforme ressalta Bobbio: 

 
[...] uma coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutálo efetivamente. A 
linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, 
que é emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que 
demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos 
materiais e morais; mas ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a 
diferença entre direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido 
(1992, p.10). 
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Para isso buscamos saber dos entrevistados sobre as perspectivas no 

processo de implantação do PNEDH no país, onde os mesmos focavam 

exclusivamente, a necessidade de estabelecer critérios em relação à Política 

Pública. Foi verificado nas informações coletadas que é  necessário um maior 

envolvimento do governo e dos órgãos competentes, para execução e efetivação 

das ações do PNEDH.  

Eu acredito que a divulgação do plano contribuirá para a sua 
implementação. E tenho perspectiva positiva, acredito que o trabalho nos 
estados foi muito bem feito. O lançamento do plano foi muito bem feito. 
Então, há certo interesse local em que se faça cumprir o PNEDH. Creio que 
dependerá muito de vontade política, mas a base terá forças e argumentos 
para “conduzir” esta vontade (EA). 
 
Retomo o tema das descontinuidades e acrescento o da fragmentação de 
esforços. Creio que bons projetos e programas conseguirão êxito. E isso já 
é bom. Mas vejo várias dificuldades na implementação do Plano enquanto 
um planejamento de âmbito nacional. Vejo mais uma seqüência de bons 
trabalhos pelos esforços de algumas equipes (EG). 
 

 

É importante ressaltar que o PNEDH, na condição de política pública, 

apresenta-se como um instrumento orientador e fomentador de ações educativas, no 

campo da educação formal e não-formal, nas esferas pública e privada. Isso é 

detectado nas falas abaixo: 

A criação de Política Pública é um ato de vontade do Estado e do Governo. 
Se transformado em prioridade pode se transformar num efetivo espaço de 
mudança de cultura política (EB). 
 
Considero que falta vontade política que se traduza em maior investimento 
de recursos econômicos e humanos. Casos não se coloquem os meios 
necessários o Plano poderá ficar reduzido a uma “carta de intenções” (EC). 
 
Se tiver apoio explícito dos organismos públicos, pode ter grandes 
resultados (ED). 
 

 

Compreendemos que o PNEDH reflete as ações que estão em 

desenvolvimento no país, envolvendo iniciativas de instituições públicas, precisando 

ampliar seus espaços de discussões e levando ao conhecimento da sociedade. 
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 Os sujeitos entrevistados apresentaram críticas em relação ao processo de 

elaboração do PNEDH, ressaltando a falta de enfoques mais concretos no PNEDH e 

falta de estratégias e recursos para efetivação das ações de implantação, 

necessitando de uma proposta mais articulada e adequada. 

Acho que a construção do Plano foi bem feita, a articulação foi adequada. 
Espero os resultados. A única crítica que faço é que sejam nomeadas em 
portaria as pessoas que efetivamente contribuírem com a comissão. Alguns 
nomes não participaram de nenhum debate, enquanto outros carregaram o 
piano, digamos assim (EA). 

 

Críticas próprias de um projeto que está iniciando. Faltam recursos e pré-
disposição para uma implementação mais ousada e para uma socialização 
mais ampla. Quando mais conhecido passará por mudanças teóricas e 
receberá os acréscimos que a sociedade civil julgar convenientes (EB). 
 

 

Percebemos a urgência de ações mais claras e articuladas para garantir o 

processo de implantação do PNEDH, conforme podemos verificar através da fala 

dos sujeitos abaixo: 

 
A falta de definição de estratégias concretas que garantam a efetivação de 
cada uma das propostas (EC). 
 
Por enquanto, muita teoria, pouca prática (ED). 
 

 

Os sujeitos contribuíram ainda, levantado às ações que consideram 

importantes para a efetiva implementação do PNEDH. Entre outras, ficou evidente   

à necessidade de divulgação e a elaboração de Planos Estaduais que atendam as 

especificidades de cada região em  todas as esferas da sociedade nos depoimentos 

como podemos verificar.     

 

Eu considero a divulgação do plano uma ação importante. A partir dela, 
outros degraus serão alcançados (EA). 
 
Divulgá-lo para toda a sociedade civil, construir fóruns de discussão, 
acumular contribuições dos setores interessados, revisar criticamente o já 
feito incorporando novas contribuições teóricas e novas propostas de ação 
(EB). 
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Penso que é preciso fazer um levantamento (com prazo razoável) das 
necessidades de cada região do país. O Plano Estadual de Educação em 
Direitos Humanos favorecerá as reflexões sobre as realidades locais (EC). 
 
 
 

Uma das grandes questões que se coloca diante do drama da exclusão social 

no Brasil refere-se à possibilidade da construção de políticas públicas que consigam 

reverter o quadro de exclusão social, criando possibilidades de construção de um 

país com requisitos mínimos de civilidade em seus padrões societários. Políticas que 

levem em consideração a diminuição da desigualdade social, os valores éticos de 

solidariedade, democracia, liberdade e justiça, que possuam mecanismos reais e 

concretos de reelaboração da cidadania plena, que potencializem a capacidade 

participativa da sociedade como podemos observar no depoimento do sujeito EB.  

Estabelecer uma agenda de prioridades; traçar uma estratégia que a 
descentralização da implantação podendo considerar a possibilidade de 
trabalhar com grupos menores focalizados por região de abrangência ou 
temática, responsáveis pela articulação em âmbito regional; definir as ações 
necessárias para cada objeto que se pretende; traçar cronogramas de 
ações e metas; avaliara sistematicamente o desenvolvimento das ações e 
monitorar os resultados (EB). 

 

Nesse sentido, verificamos que é necessário realizar um conjunto de ações 

mais efetivas por parte do próprio governo e das entidades envolvidas, com objetivo 

de ampliar a divulgação do PNEDH, tornando-o conhecido para que ele possa ser 

um instrumento balizador de inserção dessa temática nos diversos setores e 

instâncias da sociedade.   

Divulgá-lo para toda a sociedade civil, construir fóruns de discussão, 
acumular contribuições dos setores interessados, revisar criticamente o já 
feito incorporando novas contribuições teóricas e novas propostas de ação 
(ED). 

 
 

Entendemos dessa forma, que a implantação de políticas públicas com base 

na educação, voltada para garantia dos direitos humanos básicos é urgente. Essa 

também é a perspectiva apresentada pelos sujeitos ED e EA. 
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[...] considero a divulgação do Plano uma ação importante. A partir dela, 
outros degraus serão alcançados (ED). 
 
Explicar o que é o Plano, incentivar ações de explicação do que são os 
Direitos Humanos, sobretudo junto às lideranças de todo tipo (EA). 
 
 

Nesse sentido, observamos que ainda é necessário um maior investimento 

em ações que ampliem a implantação do PNEDH, fortalecendo as ações dos 

Comitês Estaduais para a utilização do documento como um instrumento norteador 

em todos os espaços formais ou informais, buscando efetivar uma política de 

educação em Direitos Humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 
 

 

O caminho percorrido nos permitiu situar algumas visões no contexto da 

importância de uma educação voltada para os direitos humanos. Para tanto, 

entendemos que o processo educativo torna-se indispensável na formação do 

cidadão, uma vez que a educação voltada para os direitos humanos tem como 

pressuposto promover o pleno desenvolvimento, com o objetivo de desenvolver suas 

potencialidades de conhecimento, de julgamento e de escolha para viver de forma 

consciente em sociedade. 

No âmbito dos direitos humanos foi possível perceber que o contato inicial 

dos sujeitos com a temática direitos humanos, aconteceu em diversos contextos  

que os direitos humanos são conquistas do ser humano na luta por melhores 

condições de vida. 

Além disso, foi ressaltada a importância dos movimentos sociais e entidades 

na formação, do cidadão crítico e conhecedor dos seus deveres e direitos. 

Observamos também, um interesse nas experiências adquiridas através da 

Educação Não-Formal, que contribuíram para a sensibilização e a conscientização 

dos sujeitos na formação de cidadãos críticos, ampliando sua capacidade de 

conhecer e exigir seus direitos no âmbito social.  
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Essa perspectiva acentua a importância das experiências adquiridas em 

qualquer campo de formação, formal ou não-formal, pois elas se constituem como 

bases para a construção de conhecimentos por parte do ser humano e condições 

essenciais para o exercício da cidadania.  

Percebemos que o conhecimento não é suficiente, é preciso ir à luta, ou seja, 

buscar a efetividade dos direitos elencados na norma constitucional quanto por 

novos direitos, e que a temática dos direitos humanos, mesmo estando permeando 

as ações políticas, ainda é necessária a vontade dos administradores para efetivar 

os direitos para toda a sociedade. 

Nesse processo de análise foi possível perceber a importância atribuída à 

educação em direitos humanos, que tem a função de investir nas questões sociais, 

políticas e econômicas, na formação da sociedade. Foi Interessante verificar, que os 

direitos humanos estão diretamente relacionados com a afirmação da dignidade 

humana, constituindo o alicerce para a construção de sociedades mais justas, 

participativas e democráticas. 

No entendimento sobre educar para os Direitos Humanos foi possível 

perceber a preocupação em proporcionar uma formação de cultura e de respeito à 

dignidade humana. Para sua efetivação é necessária a promoção dos valores, da 

liberdade, ética, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da 

tolerância e da paz.  

Observamos também que os sujeitos da pesquisa , estão em consonância 

com o texto de apresentação do PNEDH. Consideramos que esse aspecto tenha 

contribuído com uma visão mais ampla, uma vez que a formação do Comitê possui 

colaboradores de diversas áreas de atuação e de formação, proporcionando a 

elaboração de cinco dimensões importantes para a sociedade. 
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Essa perspectiva acentua a importância de uma ação e esforço que se 

propõe a contribuir com a construção de uma política pública de educação em 

direitos humanos, voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes 

de seus direitos e seus meios de proteção. Ainda a construção de uma cultura 

voltada para o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana promovido nos 

processos da educação formal e não-formal. 

Quanto ao processo de elaboração e implantação do PNEDH, de modo geral, 

o tempo disponível para elaboração e discussão das ações do Plano foi destacado 

como insatisfatório, sendo contornada com as reuniões e encontros realizados nos 

vários estados da federação, no qual de forma participativa e com um tempo maior, 

a segunda versão foi mais bem estruturada.  

Nesse contexto, os Encontros Estaduais constituíram-se importantes espaços 

de debates, discussões, reflexões, através da participação de entidades, 

associações, instituições públicas e privadas, representação de membros da 

sociedade civil, e dos órgãos envolvidos com as cinco áreas de abrangência do 

Plano contribuindo para a revisão do documento e a redação de uma versão mais 

atualizada. 

Outra evidência apontada em nosso estudo diz respeito a importância do 

PNEDH, na condição de política pública, apresentando-se como um instrumento 

orientador e fomentador de ações educativas, no campo da educação formal e não-

formal, nas esferas pública e privada. 

No universo de interpretações suscitadas, nos achados da pesquisa foram 

apontadas críticas em relação ao PNEDH, como falta de estratégias e recursos para 

efetivação das ações de implantação, necessitando de uma proposta mais articulada 

e adequada. 
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A partir do que foi explícito nas falas dos sujeitos, a ênfase sobre as ações 

para implantação do plano, notamos a urgência de ações mais claras e articuladas 

de divulgação do Plano em todas as esferas da sociedade para efetivação desse 

processo.  

Verificamos ainda a necessidade da realização de um conjunto de ações mais 

objetivas por parte do próprio governo e das entidades envolvidas, com objetivo de 

ampliar a divulgação do PNEDH, para que ele possa ser um instrumento balizador e 

fomentador da transformação social. 

Nessa perspectiva é urgente a implantação de políticas públicas com base na 

educação, voltadas para garantia dos direitos humanos. Nesse sentido, observamos 

a necessidade de um maior investimento em ações que impulsionem a implantação 

do PNEDH, fortalecendo as ações dos Comitês Estaduais e utilizando o documento 

como um instrumento norteador em todos os espaços formais ou informais, 

buscando efetivar uma política de educação em Direitos Humanos. 

Em síntese o PNEDH, constitui-se em um importante documento para o 

desenvolvimento do nosso país, pois por se tratar de uma política pública de 

Educação em Direitos Humanos, é um instrumento de orientação da formação em 

todos os níveis da educação. Contempla também a formação de agentes da 

segurança pública e reforçando a importância dos espaços de educação não-formal. 

Entretanto o estudo mostrou, também, que é necessário um maior 

investimento na divulgação do Plano e no planejamento de atividades que 

desenvolvam as ações de implantação. Como uma política nacional, mostrou-se 

também que se devem levar em consideração as especificidades de cada região do 

país, possibilitando atender suas necessidades. 
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Todas essas sugestões levantadas devem-se levar em consideração a 

necessidade de um planejamento bem estruturado, viabilizando a implantação 

efetiva do Plano com o objetivo de fortalecer práticas democráticas cotidianas. Esse 

processo visa fortalecer o processo de implantação do PNEDH para   não correr o 

risco de ser esquecido pelo poder público e pela sociedade, antes mesmo de 

conhecer o seu texto e a sua importância para a construção de uma sociedade mais 

justa e com igualdade de oportunidades.  

No término dessa etapa, temos presente que um estudo não provoca 

mudanças. Quando muito, evidencia as contradições, socializa os achados. 

Por fim, uma das possibilidades de desdobramento deste trabalho é buscar  

compreender, mais a fundo, as repercussões das ações desenvolvidas no processo 

de implantação do PNEDH. 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
ORIENTADORA DA PESQUISA: AIDA MONTEIRO.  
MESTRANDA: MARTA VIRGÍNIA SANTOS DE LIMA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
                 

Prezado (a) Sr. (a), essa entrevista é a realização de um trabalho de pesquisa, em 
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, que trata das 
“PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: processo de 
elaboração e implantação”. Por isso, solicitamos às informações que seguem, salientando 
que preservaremos sua identificação. 

Agradecemos sua colaboração. 
 
Marta Lima 
 
Fone: (81) 9125-5483 

 
DADOS SÓCIO-PROFISSIONAIS 

 
1. Nome: _______________________________________________________________ 
2. Gênero: (   ) Feminino     (   ) Masculino 
3. Idade: _______________________________________________________________ 
4. Formação: 

4.1 Graduação (Curso):___________________________________________________ 
4.2 Pós-Graduação: ______________________________________________________ 

5. Empresa ou Instituição em que trabalha: ______________________________________ 
5.1Tempo em que trabalha: _______________________________________________ 
5.2 Qual sua função: _____________________________________________________ 
5.3 Quais atividades você desempenha?______________________________________ 

6. Filiação a sindicatos, associações e/ou partidos políticos? Especifique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
DADOS DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO 
 
1. Qual a área de atividade da empresa/instituição na qual você 
trabalha?___________________________________________________________________ 
 
2. A instituição em que você trabalha desenvolve experiências ou ações na área de Direitos 
Humanos? Em caso afirmativo, especificar: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. A instituição em que trabalha promove formação na área de Direitos Humanos?  De que 
tipo: 
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(  ) Curso de Extensão/Aperfeiçoamento                            (  )Pós-Graduação Lato Sensu      (   
) Pós-Graduação Stricto Sensu                                              (  ) Não promove 
       (   ) Mestrado 
       (   ) Doutorado                
 
4. A Instituição na qual você trabalha desenvolve programas/projetos sociais? Em caso 
afirmativo, especificar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4.1. Em que âmbito: 
         (   ) Municipal      (   ) Estadual         (   )Regional      (   ) Nacional    (   ) Internacional 
  
 
CONCEPÇÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS 
 
1. Como foi seu primeiro contato com a temática de “Direitos Humanos”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Qual a sua concepção sobre a temática “Direitos Humanos” no contexto social, político e 
econômico atual? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Realizou algum curso de formação ou Pós-Graduação ligado à área de “Direitos 
Humanos”?  
(  ) Curso de Extensão/Aperfeiçoamento                            (  )Pós-Graduação Lato Sensu      (   
) Pós-Graduação Stricto Sensu                                              (  ) Não realizou 
       (   ) Mestrado 
       (   ) Doutorado                
 
 
8. Você desenvolve ou já desenvolveu alguma ação e/ou trabalho ligado aos “Direitos 
Humanos”? Especificar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
CONCEPÇÃO SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS (PNEDH) 
 
1.Você participou da elaboração do PNEDH?   (   ) sim     (   ) não 
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2.Qual sua visão sobre o PNEDH?_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Participou de alguma seleção para constituir a equipe de elaboração do PNEDH?  
(   ) sim                                                       (   )não   
 
Caso sua resposta seja negativa, especificar como ocorreu sua entrada na equipe: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Fale um pouco sobre o processo de elaboração do PNEDH, colocando suas observações, 
dificuldades, etc. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Coordenou algum encontro Estadual de Educação em Direitos Humanos onde o PNEDH 
foi submetido à consulta pública?                      (   ) sim                               (   )não   
 Caso sua resposta seja positiva, responder as questões seguintes: 
 
  5.1 Qual o Estado Brasileiro em que aconteceu o encontro coordenado por você? 
_________________________________________________________________________ 
 
  5.2 Fale um pouco sobre o encontro, ou seja, os preparativos, participação das instituições, 
dificuldades, etc. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
. 
6. Conhece ações que foram desenvolvidas pelas Instituições participantes dos Encontros 
Estaduais, com base no PNEDH?  (   ) sim                     (   )não   
 
Em caso afirmativo, citar algumas dessas ações: 
_________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7.Na sua opinião, qual a  importância do PNEDH para os eixos e sua atuação na Educação 
Básica, Educação Superior, Educação Não-Formal, Educação dos Profissionais dos Sistemas 
de Justiça e Segurança, e na Educação e Mídia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

8. Quais as suas perspectivas sobre o processo de implementação do PNEDH, enquanto 

Política Pública nos próximos anos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

9. Quais as suas críticas sobre o PNEDH? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

10. Quais as ações que você considera importantes para o processo de implementação do 

PNEDH? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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                                                    RESUMO 

 

Considerando a necessidade da implantação de políticas públicas voltadas à 
educação em direitos humanos, em face de preeminente desigualdade social 
observada em nosso país, na perspectiva de formação de uma sociedade mais 
democrática e justa, esse trabalho teve por objetivo investigar o processo de 
elaboração e implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Foram categorias centrais de análise desse estudo: direitos humanos, democracia, 
educação e educação em direitos humanos, nesse sentido tomamos como 
referencial  teórico os autores Comparato (2001), Bobbio (1992), Habermas (1997), 
Silva (2000), dentre outros. Adotamos como campo de investigação, a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, tendo como sujeitos os membros do Comitê Nacional 
de Educação em Direitos Humanos. Do ponto de vista metodológico privilegiamos a 
abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de coleta das informações, a 
análise documental e a entrevista. Optamos pela Análise de Conteúdo proposta por 
Bardin, para compreender através das falas dos sujeitos como se deu a elaboração 
e a implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. A análise 
das informações possibilitou inferir que o PNEDH, constitui-se em um importante 
documento para o desenvolvimento e efetivação do estado democrático em nosso 
país. Entretanto, o estudo revelou também que é necessário um maior investimento 
na divulgação do PNEDH, bem como o planejamento de atividades que 
desenvolvam as ações de implantação contidas no referido Plano, levando em 
consideração as especificidades de cada região do país, necessitando ainda, de um 
planejamento bem estruturado, de modo a garantir a efetiva implantação do Plano, 
fortalecendo as práticas democráticas cotidianas na sociedade brasileira. 
 
Palavras-Chave: Plano Nacional de Educação, Democracia, Direitos Humanos, 
Educação em Direitos Humanos. 
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RESUMEN 

 

Considerando la necesidad de una implantación de políticas públicas vueltas a la 
educación en derechos humanos, frente la creciente desigualdad social observada 
en nuestro país, en la perspectiva de formación de una sociedad más democrática y 
justa, ese trabajo tuvo por objetivo investigar el proceso de elaboración y 
implantación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos – PNDH. 
Fueron categorías céntricas de análisis de ese estudio: derechos humanos, 
democracia, educación y educación en derechos humanos, en ese sentido tomamos 
como referencial teórico los autores Comparato (2001), Bobbio (1992), Habermas 
(1997), Silva (2000),  entre otros. Adoptamos como campo de investigación, la 
Secretaría Especial de Derechos Humanos, teniendo como sujetos los miembros del 
Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos. Del punto de vista 
metodológico adoptamos a abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de 
recolecta de las informaciones, el análisis documental y la entrevista. Optamos por el 
Análisis de Contenido propuesta por Bardin, para comprender basado en las hablas 
de los sujetos como se dio la elaboración y la implantación del Plan. El análisis de 
las informaciones posibilitó deducir que el PNEDH, es un importante documento 
para el desarrollo y efectivación del estado democrático en nuestro país. 
Sin embargo, el estudio reveló también que es necesario una mayor inversión en la 
divulgación del Plan, así como la planificación de actividades que desarrollen las 
acciones de implantación contenidas en el PNEDH, considerando las 
particularidades de cada región del país, necesitando aún, de una planificación bien 
estruturada, que pueda garantizar la efectiva implantación del Plan, fortaleciendo las 
prácticas democráticas cotidianas en la sociedad brasileña. 
 
Palabras-Llave: Plan Nacional de Educación, Democracia, Derechos Humanos, 
Educación en Derechos Humanos. 
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“A cidadania é um direito que precisa ser construído coletivamente, não só 
em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a 
todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do 
homem no Universo”. 

Covre 
 

 

Na história dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos Proclamada em 1948 é considerada o marco inicial para os governos e as 

sociedades na promoção dos princípios da dignidade humana. 

Constituída em uma efervescência pós-guerra tinha como principal objetivo 

promover a paz entre as nações. Assim a Declaração surgiu como prova da 

insatisfação da humanidade frente às desigualdades sociais, aos massacres e 

atrocidades e ao extermínio cometidos contra o ser humano, principalmente nos 

períodos das guerras. 

A Declaração, e posteriormente os tratados, as conferências e pactos, que 

foram elaborados ao longo dos anos, instituíram em termos de documentos entre as 

nações um sistema complexo de proteção e vigilância aos direitos humanos, além 

de abrir as portas para a ampliação dos diversos tipos de direitos.  

No entanto, esses documentos ainda são insuficientes para a garantia dos 

direitos apesar de grandes avanços alcançados até hoje. A pobreza generalizada, a 

exclusão sócio-econômica, as guerras civis, os massacres, a fome, entre outras 

mazelas, tomam dimensões preocupantes, principalmente nos paises em 

desenvolvimento como o Brasil. 

Essas assimetrias sociais, na qual está mergulhada a sociedade brasileira, 

tornam-se mais evidentes a cada dia e o Estado, por sua vez não atende de forma 

satisfatória as demandas da população, violando a integridade dos direitos 
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humanos, comprometendo a consolidação e a efetivação do Estado Democrático de 

Direito.  

Neste contexto socioeconômico, político e jurídico em que vivemos, assumem 

elevada importância à discussão em torno dos direitos humanos, seus fundamentos 

e garantias, pois os direitos tutelados em nossa norma constitucional muitas vezes 

não são implementados, caracterizando uma crescente contradição. Assim se 

estabelece uma grande dicotomia entre a positivação dos direitos e a efetividade. Ou 

seja, embora sejam assegurados como direitos e garantias fundamentais, os direitos 

humanos de fato, não são respeitados em nossa sociedade, ampliando as imensas 

desigualdades sociais.  

Para Norberto Bobbio trata-se de saber "qual é o modo mais seguro para 

garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 

continuamente violados" (1992, p. 25). 

A grande questão aqui colocada e que serve de ponto mediador para a nossa 

abordagem é a seguinte: sendo os direitos humanos institucionalizados em nosso 

ordenamento jurídico, socialmente aceitos e condição inerente ao princípio da 

convivência harmônica entre os indivíduos, qual a possibilidade real de sua 

efetivação em uma sociedade de população numerosa e crescente como a nossa? 

Qual o papel das políticas públicas de educação em direitos humanos na 

consolidação de uma sociedade mais democrática no sentido de ter acesso a esses 

direitos? 

Nesse contexto de reflexões e inquietações a partir das experiências como 

professora da Rede Municipal de Recife, atuando em um dos bairros mais 

desfavorecidos e com uma das populações mais carentes da materialização dos 

direitos, nasceu o interesse deste estudo. Esse interesse foi fortalecido na 
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convivência com alunos e famílias excluídos do acesso ás necessidades básicas 

como: alimentação, saúde, moradia que os impossibilitam muitas vezes a simples 

condição de sonhar com um futuro melhor, limitando-os a condições desumanas e 

perspectivas de futuro sombrias. 

Essas percepções cotidianas das dificuldades de acesso aos direitos e a 

possibilidade da implantação efetiva de uma política pública voltada para a 

educação em direitos humanos nutriu reflexões e impulsionaram essa pesquisa. 

Ao analisarmos o contexto brasileiro é possível identificar um considerável 

avanço no campo do ordenamento jurídico e de documentos orientadores a partir de 

algumas políticas voltadas para a formação e promoção dos direitos humanos e a 

atuação dos movimentos de direitos humanos na configuração de políticas públicas 

de promoção da cidadania. Através do Plano Nacional de Direito Humanos I e II, 

Estatuto da Criança e do Adolescente entre outros. Esses documentos buscam 

responder ás exigência e recomendações internacionais e nacionais em que o Brasil 

foi signatário.  

Esses movimentos passaram a pressionar o governo brasileiro visando à 

ratificação de todos os tratados internacionais de proteção e promoção dos direitos 

humanos.  

Em relação aos movimentos históricos mais recentes, em dezembro de 1994 

a Organização das Nações Unidas foi proclamada a Década das Nações Unidas 

para a Educação em matéria de Direitos Humanos. Essa Década abrange o período 

entre 01 de Janeiro de 1995 e 31 de Dezembro de 2004. 

 Através desse documento entende-se Educação em Direitos Humanos como 

aquela que abrange atividades de formação e divulgação de informações destinadas 
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a desenvolver uma cultura universal de direitos humanos, através da difusão de 

conhecimentos, competências e da mudança de atitudes.  

Em outubro de 1997 a Organização das Nações Unidas definiu as Diretrizes 

para a Formulação de Planos Nacionais de Educação em Direitos Humanos, 

subsidiando os Estados para cumprirem as recomendações na década 1995-2004 

para a Educação em Direitos Humanos. 

Na perspectiva de cumprir as recomendações da Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Governo Federal brasileiro criou a Secretaria Especial de Direitos 

Humanos – SEDH da Presidência da República e em 2003 o Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (CNEDH), com o objetivo de assessorar o governo 

Federal na definição de políticas e elaborar o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos. 

O Comitê foi formado por especialistas da área de Direitos Humanos, que 

atuam em instituições públicas e privadas das diversas regiões do Brasil. Nessa 

direção o Comitê junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República, os Ministérios da Educação e o da Justiça elaboraram o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o PNEDH em três versões, 

resultantes de debates e discussões nos 27 estados da federação. 

Diante desse processo de construção do PNEDH, entendemos ser necessário 

fazer uma análise investigativa da elaboração e implantação do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos sob a ótica dos membros do Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos/CNEDH. Buscando identificar as dificuldades  e os 

avanços do processo de elaboração e as perspectivas do processo de implantação 

do PNEDH. 
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A justificativa desta investigação está embasada no entendimento de que a 

educação em direitos humanos pode contribuir para a emancipação da população 

na luta pelos direitos já instituídos na Constituição Brasileira.  

A implantação de uma política de educação em direitos humanos, em que os 

sujeitos conheçam e busquem a proteção e a efetividade dos seus direitos, implica 

na construção do conhecimento por um viés metodológico interdisciplinar no qual se 

priorizem as relações humanas vividas em todos os âmbitos da sociedade, sejam 

eles formais ou informais.  

Por ser esse nosso entendimento foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento desta pesquisa, a participação efetiva dos membros do Comitê 

Nacional de Educação em Direitos Humanos, pois foram eles os agentes que 

elaboraram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e que poderão 

desencadear a discussão sobre o processo de implantação dessa  política pública. 

Dessa forma o presente trabalho é o resultado dessa investigação e está 

organizado em três capítulos em que descrevem o caminho percorrido de forma a 

expressar a construção de uma conceitualização, contextualizando historicamente 

os direitos humanos enquanto categoria fundante. Recorrendo á categorias que 

consideramos essenciais para o delineamento do estudo: democracia, educação e 

educação em direitos humanos.  

Nesse processo fomos estabelecendo um diálogo com a literatura da área 

através de autores como Bobbio (1992), Comparato (2001), Habermas (1997) entre 

outros, procurando o entendimento da construção do processo democrático e a 

evolução histórica dos direitos humanos. Alguns documentos apoiaram essa 

pesquisa; a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Plano Nacional de 
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Direitos Humanos I e II(1996 – 1999), Constituição do Brasil (1988), o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos ( 2003 - 2006)entre outros. 

No primeiro capítulo traçamos uma breve trajetória histórica da evolução dos 

Direitos Humanos no conjunto da sociedade perpassando pelo Brasil. No caso do  

contexto brasileiro procuramos enfocar a partir das lutas dos movimentos sociais até 

a elaboração do PNEDH como uma política pública voltada para a promoção de 

Educação em Direitos Humanos, considerando a Educação como um  direito básico. 

  No segundo Capítulo estabelecemos os procedimentos teórico-

metodológicos, instrumentos e procedimentos utilizados no movimento de busca das 

informações da pesquisa. Nesse movimento escolhemos a pesquisa qualitativa 

como norteadora da investigação e utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin 

(1977) para o tratamento das informações coletadas. Como instrumentos de coleta 

utilizamos um roteiro de entrevista aplicados aos membros do Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, que compõem o universo amostral deste estudo. 

Conceituamos direitos humanos, descrevemos a formação do CNEDH como campo 

e os sujeitos envolvidos e a partir da descrição dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa.  

Por fim, no terceiro capítulo, analisamos os dados coletados buscando traçar 

uma trajetória da compreensão do processo de elaboração e implantação do 

PNEDH os avanços e as dificuldades através da concepção dos sujeitos envolvidos 

os membros do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos.   

Encerramos o texto com reflexões sobre a temática buscando responder aos 

objetivos propostos nesta pesquisa assim como apontamos o que consideramos  

desafios destacados pelos membros do Comitê nesse processo e destacamos 
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algumas  pistas para a continuidade de outros estudos sobre a efetivação do 

PNEDH como política pública de educação em direitos humanos. 
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CAPÍTULO 1 

DIREITOS HUMANOS: DA HISTÓRIA À CONCEPÇÃO DE UMA POLÍTICA 

PÚBLICA 
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Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade. ( Declaração Universal dos Direitos Humanos ) 

 

  

1.1 Algumas reflexões sobre democracia e a construção da política pública de 

Direitos Humanos 

 

A história dos direitos humanos perpassa o caminhar histórico da 

humanidade, se desenvolvendo no seio das grandes transformações sociais e nos 

períodos de manutenção da ordem social, sempre consolidando, teorias e práticas o 

que possibilitam a configuração de um corpo teórico, histórico e filosófico dos 

direitos humanos.  

É por assim dizer que a evolução da consciência humana que acontece em 

cada momento de sua história traz uma evolução, também, no pensar e no agir sob 

a ótica dos direitos humanos. Dessa forma, refletir e buscar conceituar Direitos 

Humanos nos remete inevitavelmente a discussão sobre Democracia.  

A palavra Democracia tem sido utilizada em diversas esferas da sociedade. 

No entanto, conceituá-la tem trazido à tona reflexões sobre o significado e a 

utilização da palavra nos dias atuais, invocando um conceito aberto, dinâmico e 

plural, que está em constante processo de transformação. Assim sendo, se faz 

necessário refletir sobre algumas trajetórias do conceito de democracia, pois a 

própria história dos direitos humanos começa no século VI a.C. com a criação das 
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primeiras instituições democráticas em Atenas, prosseguindo no século seguinte 

com a fundação da República Romana. 

Para Comparato (2001, p.40) a democracia ateniense funda-se nos princípios 

da preeminência da lei e da participação ativa do cidadão nas funções de governo.  

Nessa perspectiva, a vida política na sociedade Ateniense, durante mais de 

dois séculos, teve o poder dos seus governantes estritamente limitados, não apenas 

pela soberania das leis, mas também pelo complexo de um conjunto de instituições 

de cidadania ativa, onde o povo governava a si mesmo pela primeira vez na história. 

Para Comparato (2001, p. 41): 

A democracia ateniense consistiu na atribuição ao povo, em primeiro lugar, 
do poder de eleger os governantes e de tomar diretamente em assembléia 
(a Ekklésia) as grandes decisões políticas: adoção de novas leis, 
declaração de guerra, conclusão de tratados de paz ou aliança. Os órgãos 
do que chamamos hoje Poder Executivo eram, aliás, em Atenas, 
singularmente fracos: os principais dirigentes políticos, os estrategos, 
deviam ter suas funções confirmadas, todos os meses, pelo Conselho 
(Boulê).  

 

Caminhando um pouco mais nessa leitura histórica, observamos que na 

república romana, o poder político alcançou sua limitação não apenas pela 

soberania popular, mas através de instituições de um complexo sistema de controles 

recíprocos entre os diferentes órgãos políticos. Para Platão e Aristóteles os 

tradicionais regimes políticos eram: a monarquia, a aristocracia e a democracia. 

Com o passar do tempo e a evolução das sociedades, um novo conceito 

passa a ser discutido. A compreensão moderna de democracia distingue-se da 

clássica por resultar de normas produzidas por um legislador e sancionadas pelo 

Estado. Seu alvo principal é a garantia de liberdades subjetivas.  

Numa visão clássica, as leis da república são expressões da vontade dos 

cidadãos reunidos, percebendo-se claramente uma discussão entre o liberalismo, o 

republicanismo e o Estado democrático de direito.  
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Nessa perspectiva, para um, a autonomia privada dos cidadãos assume 

forma nos direitos fundamentais. Entretanto para o outro, a autonomia política dos 

cidadãos incorpora-se na auto-organização de uma comunidade que cria as suas 

próprias leis, parecendo para muitos que à fundamentação normativa do Estado 

democrático de direito pressupõe o estabelecimento de uma hierarquia entre o 

princípio dos direitos humanos e o da soberania popular. 

[...] o processo democrático carrega o fardo da legitimação. Pois tem que 
assegurar simultaneamente a autonomia privada e pública dos sujeitos de 
direito; e para formular adequadamente os direitos privados subjetivos ou 
para impô-los politicamente, são necessários que os afetados tenham 
esclarecidos antes, em discussões públicas, os pontos de vista relevantes 
para o tratamento igual ou não-igual de casos típicos e tenham mobilizado o 
poder comunicativo para a consideração de suas necessidades 
interpretadas de modo novo. (HABERMAS, 1997, v.II, p. 310) 
 

Em outras palavras, as leis são de fato legítimas, quando coincidem com os 

direitos humanos. Observamos, portanto, algumas idéias diferentes na tradição 

liberal e republicana quanto à interpretação da relação entre a soberania do povo e 

os direitos humanos.  Habermas (1997, p.159) diz que: 

Na interpretação liberal, o processo democrático de criação de leis legítimas 
exige determinada forma de institucionalização jurídica. Tal “lei 
fundamental” é introduzida como condição necessária e suficiente para o 
processo democrático, não como um resultado deste, pois a democracia 
não pode ser definida pela própria democracia.  
 

Outro fator importante que nos chama a atenção é o de que os direitos 

fundamentais liberais podem tornar possível a democracia, entretanto não são 

suficientes para garantir a efetivação da democracia. Uma vez que a garantia do 

acesso ao conjunto dos direitos pela maioria da população é condição essencial 

para a efetividade da democracia. 

Na visão republicana, a substância da constituição como instrumento 

normativo, tem que emergir de um processo de inclusão, da formação da opinião e 

também da vontade dos cidadãos para não haver conflito com a soberania do povo. 
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Para Harbermas todos os cidadãos devem ser incluídos na base da igualdade 

de direitos. Ao desenvolver sua reflexão acerca das possibilidades da democracia no 

capitalismo, salienta ainda que, “a idéia de direitos humanos e a da soberania do 

povo determinam até hoje a autocompreensão normativa de Estados de direito 

democráticos” (1997 v. II, p.128). 

Habermas leva ainda em conta, as atuais discussões sobre modelos de 

democracia, defendendo um paradigma procedimental e compreendendo a 

formação do processo democrático a partir da teoria do discurso, se posicionando 

num Estado democrático de direito no qual: 

[...] processo democrático, o conteúdo ideal da razão prática assume 
feições pragmáticas; ao passo que as formas de sua institucionalização 
revelam o grau de realização do sistema dos direitos. Ora, a tradução 
sociológica da compreensão procedimental da democracia não pode ficar 
acima nem abaixo desse conteúdo normativo do Estado democrático de 
direito. (1997, v. II p. 26). 
 

Em uma acepção mais formal, percebemos que a democracia, compreende o 

respeito à legalidade, constituindo dessa forma o chamado governo das leis, 

marcado pela subordinação do poder ao Direito. 

Essa concepção Harbemaziana acentua a dimensão política do conceito de 

democracia, na medida em que enfatiza a legitimidade e o exercício do poder 

político, avaliando dessa forma, quem governa e como se governa, demonstrando 

que:  

[...] a razão prática passa dos direitos humanos universais ou da eticidade 
concreta de uma determinada comunidade para as regras do discurso e as 
formas de argumentação, que extraem seu conteúdo normativo da base de 
validade do agir orientado pelo entendimento e, em última instância, da 
estruturada comunicação lingüística e da ordem insubstituível da 
socialização comunicativa. (1997, v. II, p. 19). 
 

Dessa forma, o eixo central da democracia passa a ser a idéia de soberania popular, 

ou seja, a ordem política produzida pela ação humana. Todavia, a idéia de 

democracia é tão ampla e tão plena que não pode ser exemplificada simplesmente 
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por meio do Estado. Nenhuma forma de Estado, por melhor que seja, é suficiente 

para dimensionar, exemplificar ou conceituar a idéia de democracia em sua 

integridade. Isso porque a democracia e sua realização transcendem o Estado, 

encontrando-se simultaneamente, em todos os modelos de associações humanas, 

interagindo assim de forma recíproca dentro da comunidade, sendo capaz de 

legitimar seu direito pela participação discursiva dos indivíduos.  

 

Partindo dessa concepção, entendemos que a democracia compreende o 

respeito à legalidade, constituindo o chamado governo das leis, marcado pela 

subordinação do poder ao Direito. Essa concepção de democracia acentua a 

dimensão política na medida em que enfatiza a legitimidade e o exercício do poder 

político, avaliando quem governa e como se governa.  Entende-se, portanto, que a 

democracia não se restringe ao zelo pela legalidade, mas também, pressupõe o 

respeito aos Direitos Humanos, pois não existe democracia sem o exercício 

consciente dos direitos e liberdades fundamentais.  Entretanto, 

(...) almejado nexo interno entre soberania popular e direitos humanos só se 
estabelecerá, se o sistema de direitos apresentar condições exatas sob as 
quais as formas de comunicação necessárias para uma legislação política 
autônoma podem ser institucionalizadas juridicamente. O sistema de 
direitos não pode ser reduzido a uma interpretação moral dos direitos, nem 
a uma interpretação ética da soberania do povo, porque a autonomia 
privada dos cidadãos não pode ser sobreposta e nem subordinada à sua 
autonomia política. (HABERMAS, 1997, v. I, p. 138). 
 

Sob essa visão, é importante que as minorias sejam reconhecidas em uma 

sociedade democrática, como portadoras dos direitos universais e ao mesmo tempo, 

com direitos à luta pela defesa e afirmação da sua identidade, pressupondo um 

reconhecimento de si e um reconhecimento do outro em suas diferenças e 

especificidades socioculturais, assim como, dos direitos universais do homem e do 

cidadão. 



 31 

Nesse sentido, compreendemos que não há democracia sem o exercício dos 

direitos e liberdades fundamentais, exigindo também, a igualdade no exercício de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Ou seja, uma política que 

inclua todas as pessoas, sem discriminação, sem diferenciar, sem colocá-lo á 

margem da sociedade ou excluí-lo de qualquer processo social.  

A sociedade deveria ainda, garantir o direito universal do cidadão, acrescido 

dos direitos específicos da minoria, na qual: 

a política, sob essa perspectiva, e no sentido de formação política da 
vontade dos cidadãos, tem a função de congregar e impor interesses 
sociais em particular mediante um aparato estatal já especializado no uso 
administrativo do poder para fins coletivos.(HABERMAS, 2002, p. 269-270). 

 

 É importante salientar que as diferenças não significam necessariamente 

desigualdades, isto é, não existe valoração hierárquica inferior/superior na distinção 

entre pessoas diferentes. Homens e mulheres são diferentes, mas a desigualdade 

estará implícita se tratar essa diferença estabelecendo a superioridade masculina, 

por exemplo. O mesmo se pode dizer das diferenças culturais e étnicas. 

  Um ponto importante a ser destacado é sem dúvida a relação, muitas vezes 

considerada como problemática, entre igualdade e liberdade. Ora, se os direitos civis 

e políticos exigem que todos usufruam da mesma liberdade, são os direitos sociais, 

porém, que garantirão a redução das desigualdades de origem; caso contrário, a 

falta de igualdade pode gerar a falta de liberdade. 

  Porém, não é menos verdade que a liberdade propicie as condições para as 

reivindicações dos direitos sociais. É necessário compreender o significado de 

igualdade, pois não se trata, de igualdade como sinônimo de ‘uniformidade’ de todos 

os seres humanos, mas a igualdade que respeita as diferenças de raça, etnia, sexo, 

ocupação, talentos específicos, religião, opção política e cultura no sentido mais 

amplo. 
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  De acordo com Habermas (2001), os cidadãos, enquanto corpo coletivo de 

uma sociedade complexa assume responsabilidades de preservar as diferenças 

formando uma rede participativa. 

A liberdade consiste em poder fazer tudo que não cause prejuízo a outro. 
Assim o exercício dos direitos naturais de um homem não tem outros limites 
que os que asseguram aos demais membros da sociedade o desfrute dos 
mesmos direitos. Esses limites só podem ser estabelecidos por lei. (p.147-
148). 

 

Compreendida dessa forma, a democracia, por si mesma, não garante a 

liberdade. Esta, na democracia, não é a do indivíduo isolado, mas a do Estado. 

Dessa forma, as normas democráticas serão válidas, e os direitos garantidos, 

quando a liberdade individual incidir nas normas objetivas comuns, de forma que a 

liberdade e igualdade de direito são indivisíveis. 

 

1.2 Algumas questões acerca da história dos Direitos Humanos 

 

No percurso histórico a temática direitos humanos tem absorvido um grande 

espaço de interesse e discussão nas diversas esferas sociais de todo o mundo, 

sendo tratada sob diferentes olhares de culturas, classes sociais e também distintas 

concepções pelo ângulo da pluralidade. 

Contudo, definir Direitos Humanos não é tarefa fácil, devido à diversidade de 

significados, sentidos e interpretações. O único consenso entre seus promotores e 

defensores é justamente a idéia de universalidade. Ou seja, entende-se que todas 

as pessoas são sujeitas e detentoras de direitos humanos fundamentais, 

independentemente de sua condição social, étnico-racial, econômica, de gênero, 

opções religiosas, políticas. 
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Por isso é importante para a compreensão do conceito de Direitos Humanos 

que se remonte à noção de Direito Natural e sua evolução histórica, visando à 

contextualização do tema nos tempos modernos. 

Os direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos humanos possuem 

suas raízes ainda nos primórdios da civilização e desenvolvem-se ao longo da 

historia mediante as necessidades sociais e a evolução das correntes de 

pensamento de cada época. 

Segundo Celso Lafer, a origem dos Direitos Humanos remonta á tradição 

cristã ocidental, podendo se aprender nesses ensinamentos um dos elementos da 

mentalidade que os tornam possíveis. 

O cristianismo retoma e aprofunda o ensinamento judaico e grego, 
procurando aclimatar no mundo, através da evangelização, a idéia de que 
cada pessoa humana tem um valor absoluto no plano espiritual, pois Jesus 
chamou a todos para a salvação. Neste chamamento não há distinção entre 
judeu e grego (São Paulo, Epístola aos Romanos, 10,12), pois não há 
escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois vóis sois um só em 
Cristo Jesus (São Paulo, Epístola aos Gálatas, 3,28). LAFER, 1991, p.119. 

 

Até fins do século XVI, defendia-se a existência de um direito superior, supra 

estatal e universal, ou seja, o Direito Natural ao qual se subordinavam as leis 

humanas e os poderes políticos, derivando em alguns casos, da vontade divina. 

Ainda que consagrada à concepção de que não foi na antiguidade que 
surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a 
constatação de que o mundo antigo, por meio da religião e da filosofia, nos 
legou algumas das idéias-chave que, posteriormente, vieram a influenciar 
diretamente o pensamento jusnaturalista e a sua concepção de que o ser 
humano, pelo simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais e 
inalienáveis. (SARLET, 2001, p.40) 

 

Para Locke (2000, p.22) a lei natural é uma regra eterna para todos, sendo 

evidente e inteligível para todas as criaturas racionais. A lei natural, portanto, é igual 

à lei da razão. Para ele o homem deveria ser capaz de elaborar a partir dos 

princípios da razão um corpo de doutrina moral que seria seguramente a lei natural e 



 34 

ensinaria todos os deveres da vida, ou ainda formular o enunciado integral da lei da 

natureza. 

A fonte do Direito Natural é a natureza humana, a ordem natural das coisas e 

esse direito não são normativos, mas apenas reúne princípios fundamentais sem 

qualquer compromisso ou vinculação com determinada ordem política. Nesse 

sentido, concordamos quando Lefort (1979, p.55) diz que os direitos do homem 

reenviam o direito a um fundamento que, a despeito de sua denominação, não tem 

figura, dá-se como interior a ele e nisto se dissimula perante todo poder que 

pretendesse se apoderar dele – religioso ou místico monárquico ou popular. 

As teorias filosóficas acerca do Direito Natural afiguraram, desde o seu 

alvorecer, inclinações diferentes ao longo da história: o Direito Natural da 

Antigüidade, por exemplo, girava em torno da antítese: natureza-norma; o da Idade 

Média, em torno da antítese direito divino-direito humano; o dos tempos modernos, 

em torno da antítese: direito positivo-razão individual. (RADBRUCH, 1979, p. 61). 

O primordial valor do Direito Natural é a pessoa humana, transcendendo o 

processo histórico, o seu significado, através do qual a espécie humana toma 

consciência de sua dignidade ética. O relevante é que haja respeito de uma pessoa 

para com as demais. 

A valorização da pessoa humana, que se registrou com a Renascença, 

atingiu o âmbito da Filosofia do Direito quando o então Direito Natural passou a ser 

reconhecido como emanação da natureza humana. 

Relevam-se como exigências dessa valorização as novas idéias políticas, que 

coloca o indivíduo em situação de destaque com relação à sociedade, e a 

consagração de direitos invioláveis, inerentes à condição da pessoa humana.  

Somente formulando a hipótese de um estado originário sem sociedade 
nem Estado, no qual os homens vivem sem outras leis além das leis 
naturais, (que não são impostas por uma autoridade externa, mas 
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obedecidas em consciência), é que se pode sustentar o corajoso princípio 
contra-intuitivo e claramente anti-histórico de que os homens nascem livres 
e iguais. (BOBBIO, 1992, p. 118) 

 

A assertiva que propugna que os homens nascem livres e iguais é 

historicamente inconcebível, figurando a mesma como um postulado racional, cuja 

gênese é a formulação de um estado fictício de natureza. Destarte, desenvolveu a 

chamada concepção individualista da sociedade, que louva o indivíduo e não o 

indivíduo para a sociedade. Numa concepção orgânica da sociedade, as partes 

estão em função do todo; numa concepção individualista, o todo é o resultado da 

livre vontade das partes (BOBBIO, 1992, p. 119.). Seria inimaginável a criação de tal 

concepção sem a criação idealista de um estado originário, anterior à sociedade, no 

qual se teria o indivíduo como ente desvinculado do corpo social. 

Emanuel Kant uniu os direitos naturais à liberdade, os quais poderiam ser 

conhecidos inicialmente pela razão e independiam da legislação externa. A moral 

kantiana parte do pressuposto da liberdade e da autonomia da lei moral, conforme o 

próprio KANT apud CICCO (1995, p. 178):  

A vontade é uma espécie de causalidade para os seres viventes, enquanto 
racionais, e a liberdade seria a propriedade que teria esta causalidade de 
poder agir independentemente de causas estranhas que a determinem. Do 
mesmo modo que a necessidade é a propriedade que a causalidade de 
todos os seres desprovidos de razão tem de ser determinada a agir por 
influência de causas estranhas ao agente. 
 

No que pode consistir a liberdade da vontade senão na autonomia. O que 

resulta no princípio: deve-se agir segundo uma máxima (regra de conduta) que 

possa se apresentar como lei universal. 

Nesse contexto, a idéia de dever, torna-se existente. A liberdade desfruta de 

duas faces: [...] a face subjetiva, que é o livre arbítrio, autonomia da vontade e a face 

externa, ou seja, a condição objetiva para agir livremente. (CICCO, p. 179). 
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As leis jurídicas são externas ao indivíduo e podem constrangê-lo ao seu 

cumprimento. As leis morais, tornando obrigatórias certas ações, fazem ao mesmo 

tempo da obrigação seu cumprimento. 

O binômio interioridade/exterioridade suprime do pensamento jurídico a 

exigência de conformidade interna às leis do Estado e a de definir a esfera inviolável 

da consciência individual. A chave da filosofia moral e política de Kant são a sua 

concepção de dignidade do indivíduo. A dignidade do homem está em que, como 

ente provido de razão, não obedece senão às leis que ele próprio estabeleceu. O 

homem é fim de si mesmo. Tal é o fundamento do seu direito inato à liberdade. 

A própria evolução dos Direitos Humanos encarregou-se de superar a 

ambigüidade oferecida pelo conceito de natureza humana, ou seja, da tradição jus 

naturalista. 

Percebem-se contemporaneamente os Direitos Humanos como um produto 

de conquistas sociais e históricas, através das lutas pela afirmação de direitos. 

Bobbio (1992) nos fala que os direitos naturais são, na verdade, direitos históricos. O 

elemento da historicidade é de suma importância na evolução dos mesmos 

consoante aos anseios e interesses da sociedade, as transformações técnicas e as 

classes que estejam no poder.  

A idéia de Direitos Humanos é relativamente nova na história mundial. 

Concretamente, é o fenômeno da positivação das declarações de direitos que expõe 

o caráter inovador e revolucionário da condição humana. As lutas políticas e sociais 

do século XVII tornavam evidente a conquista de sociedades cada vez mais 

secularizadas onde os indivíduos não podiam estar mais seguros de sua destinação 

perante Deus. Segundo Sarlet 

Cumpre ressaltar que foi justamente na Inglaterra do século XVII que a 
concepção contratualista da sociedade e a idéia de direitos naturais do 
homem adquiriram particular relevância, e isto não apenas no plano teórico, 
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bastando, neste particular, a simples referência as diversas Cartas de 
Direitos assinadas pelos monarcas desse período. (2001, p.45) 

 

 As declarações de direitos humanos despontavam como alternativa para 

garantir a estabilidade na tutela dos direitos tidos como essenciais à condição 

humana.  

O liberalismo contribuiu para a ampliação das democracias modernas, 

concorrendo para a universalização dos procedimentos que apontam para a 

necessidade do controle do poder político. Assim, propugnou-se, consoante a 

doutrina liberal e individualista, os chamados direitos individuais, quais sejam, 

direitos que valorizam o homem-singular, as liberdades abstratas e a separação 

entre Estado e não-Estado. 

Ao longo do presente século o liberalismo irá se confrontar com a tradição 

socialista e com a generalização de expectativas por igualdade social desencadeada 

por esse novo processo de referências histórico-universais. 

O titular dos direitos (econômicos, sociais, culturais) dessa segunda geração 

de Direitos Humanos, também conhecidos como direitos de crédito do indivíduo em 

relação à coletividade (direito do trabalho, saúde, educação), continuavam sendo 

indivíduos singulares. 

Assim, verifica-se a existência de uma nova geração de Direitos Humanos 

que prossegue e atua ligando as duas séries anteriores, oferecendo aos povos uma 

base concreta para a legitimação de suas demandas por justiça: são os direitos que 

têm como titular não o indivíduo, mas grupos humanos (família, povo, nação, 

coletividade regional ou étnica) a própria humanidade. É irrefragável a demanda do 

contexto histórico no advento de uma terceira geração de direitos, conforme diz 

Bonavides (1996, p. 522): 
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A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 
subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em 
seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos (humanos) 
fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta 
sobre a fraternidade, conforme assinala Karel Vasak, e provida de uma 
latitude de sentido que não parece compreender unicamente a proteção 
específica de direitos individuais ou coletivos.  

 

Atualmente, outros termos postos pela revolução tecnológica, pela 

reestruturação econômica, pela nova ordem mundial, vêm suscitando controvérsias 

a respeito de uma quarta geração de direitos e obrigações decorrentes da 

manipulação genética ou do controle de dados informatizados. Também conhecidos 

como "Direitos Difusos" trazem à baila direitos concernentes à evolução biogenética 

e tecnológica e ao meio ambiente. 

Há quem afirme que a quarta geração dos direitos refere-se à globalização 

dos mesmos, em contraposição à investida neoliberal da globalização. Corrobora tal 

corrente o conhecido e firme defensor dos Direitos Humanos fundamentais, o jurista 

Bonavides (1996, p. 524): 

Há [...] uma globalização política que, ora se desenvolve, sobre a qual não 
tem jurisdição a ideologia neoliberal. Radica-se na teoria dos direitos 
fundamentais. A única que verdadeiramente interessa aos povos da 
periferia. Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los no 
campo institucional. Só assim aufere humanização e legitimidade um 
conceito que, de outro modo, qual vem acontecendo de último, poderá 
aparelhar unicamente a servidão do porvir. 

 

Por outro lado, o problema atual no que tange à questão dos Direitos 

Humanos não perpassa a problemática da sua afirmação jurídica ou fundamentação 

filosófica. Ora, os mesmos encontram-se efetivamente consagrados tanto nas 

constituições dos Estados, como nas declarações internacionais de direitos. Com 

efeito, verifica-se de fato, uma latente inércia política dos Direitos Humanos ante as 

necessidades sociais. A inviabilidade dos mesmos é fruto da falta de mecanismos 

políticos aptos à sua consecução. 
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Talvez a recuperação da dimensão da ética-política signifique, portanto, 

recuperar a função educativa da política e do Estado que é chamado a realizá-la, 

não no sentido de impor a todos, um único modelo de comportamento ético – que 

conduziria a um tipo de totalitarismo – mas no sentido de uma intervenção positiva 

direcionada a criar as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento 

plenamente humano e tendencialmente universal dos seus cidadãos. 

Contrários a essa realidade, de subordinação e opressão da massa popular 

aos privilégios da aristocracia, surgem no decorrer do século XVII vários movimentos 

revolucionários que buscavam fundamentar os direitos naturais não mais na vontade 

divina, mas na expressão racional humana, para a criação de um Estado liberal. 

Cumpre ressaltar que foi justamente na Inglaterra do século XVII que a 

concepção contratualista da sociedade e a idéia de direitos naturais do homem 

adquiriram particular relevância, isto não apenas no plano teórico, bastando, neste 

particular, a simples referência as diversas Cartas de Direitos assinadas pelos 

monarcas desse período. 

Aliaram-se a esses movimentos, os interesses na classe burguesa que 

necessitava do livre mercado e da garantia de direitos individuais que 

possibilitassem o pleno exercício e desenvolvimento do capitalismo.     

O século XVIII marcou ainda a derrota do antigo regime absolutista pelas 

conquistas burguesas da Declaração de Virgínia (1776) e Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que designaram direitos individuais à 

liberdade, igualdade, segurança, propriedade, entre outros que exigiam a abstenção 

do Estado para o gozo de tais direitos. 

Segundo Sarlet, 

Importa consignar, aqui, que as declarações inglesas do século XVII 
significaram a evolução das liberdades e privilégios testamentais medievais 
e corporativos para liberdades genéricas no plano do direito público, 
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implicando expressiva ampliação, tanto no que diz com o conteúdo das 
liberdades reconhecidas, quanto no que toca a extensão da sua titularidade 
á dos cidadãos ingleses. (2001, p.56) 

 

Essas declarações marcaram no decorrer do século XIX constantes 

questionamentos a cerca da grande contradição entre os princípios divulgados nas 

declarações formais de direitos do século XVIII, e a realidade material vivida pela 

maioria da população. Essa nova realidade foi o berço das idéias socialistas e das 

organizações sindicais e políticas da classe operária e dos demais setores 

populares, que reivindicavam a intervenção estatal na regulamentação do trabalho e 

na garantia de condições para a efetivação dos direitos declarados. Fez-se 

necessário então, a ampliação do conteúdo dos direitos humanos onde o Estado 

passou a ser o promotor das garantias e dos direitos sociais, viabilizando condições 

materiais para o exercício de uma vida digna. Os novos direitos – a organização 

sindical, previdência social, saúde, trabalho, educação, etc. – exigem a intervenção 

estatal e constituem os direitos de 2ª geração denominados direitos sociais, 

econômicos e culturais. 

O impacto tecnológico do 2º pós-guerra, a divisão do mundo em blocos de 

poder, a ameaça das bombas nucleares, os massacres a grupos étnicos e 

religiosos, o avanço das multinacionais na destruição ambiental, colocou em questão 

o destino da humanidade, ampliando a necessidade de proteção aos grupos 

humanos. Todo esse movimento gerou uma série de novos anseios e reivindicações 

sociais, como os direitos à paz no mundo, autodeterminação dos povos, 

preservação do meio ambiente e utilização do patrimônio comum da humanidade, 

reconhecidos como direitos de 3ª geração, direito dos povos ou da solidariedade. 

Na história da evolução da humanidade foram constituídos vários 

documentos, entre eles; Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pactos 
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Internacionais, Constituições, com o objetivo de proporcionar uma cultura de 

respeito e proteção aos direitos fundamentais a todas as pessoas e, solidificar 

condições dignas de vida para a pessoa humana, sem distinção de raça, cor ou 

qualquer outro tipo de diferença. Um dos mais importantes saltos na busca da 

universalização dos direitos humanos ocorreu na segunda metade do século XX, 

com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), quando os Estados 

integrantes da Ordem Internacional do pós-guerra lançavam-se ao desafio de 

construir um código universal de direitos humanos, estabelecendo o propósito de 

“promover e encorajar o respeito aos direitos humanos”. 

Para isso foi estabelecida durante a sessão do Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas, em 16 de fevereiro de 1946, a criação de uma Comissão de 

Direitos Humanos, onde o objetivo principal seria a elaboração de uma Declaração 

de Direitos Humanos. 

No dia 10 de dezembro de 1948 foi aprovada por 48 nações sem reservas e 

sem votos contrários, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrando 

assim um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos 

Estados. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada o marco inicial 

para todos os povos do mundo, em torno da luta pela materialização dos Direitos 

Humanos. Ela foi redigida sob o impacto das inúmeras atrocidades cometidas 

durante a segunda guerra mundial. 

[...] retomando os ideais da Revolução Francesa, representou a 
manifestação histórica de que se formara, em fim, em âmbito universal, o 
reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da 
fraternidade entre os homens, como ficou consignado em seu artigo I. A 
cristalização desses ideais em direitos efetivos, como se disse com 
sabedoria na disposição introdutória da Declaração, far-se-á 
progressivamente, no plano nacional e internacional, como fruto de um 
esforço sistemático de educação em direitos humanos. (COMPARATO 
2001, p.226). 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, e posteriormente os tratados, 

as conferências e pactos, instituíram entre as nações um sistema complexo de 

proteção e vigilância a esses direitos, além de abrir as portas para a ampliação dos 

diversos tipos de direitos, ao exemplo, dos direitos civis e os direitos políticos.  

Dessa forma, foi Introduzida uma concepção marcada pela universalidade e 

indivisibilidade desses direitos, resgatando a idéia de que a condição de pessoa é o 

atributo único e exclusivo para a titularidade de direitos, enfatizando ainda o valor da 

dignidade inerente a todos os indivíduos, proibindo assim qualquer tipo de 

discriminação. 

Ao longo da história, tem-se constatado que a compreensão da dignidade, da 

pessoa humana e de seus direitos está associada muitas vezes à dor física e ao 

sofrimento moral. A cada ciclo histórico em que são constatados atos de violência, 

massacres e explorações desmedidas são renovados as consciências acerca da 

necessidade de uma reflexão mais ampla, buscando formas participativas de 

construir uma sociedade que valorize a importância dos direitos humanos para a 

existência de uma vida mais digna para todos. 

Antes, de ensaiarmos uma conceituação sobre direitos humanos, se faz 

necessário refletirmos sobre o que é ser pessoa humana. Comparato (2001, p.19), 

mostra que antes de qualquer tentativa de conceituar os direitos que asseguram a 

dignidade da pessoa humana ou mesmo iniciar qualquer estudo sobre a evolução 

dos institutos, instrumentos e mecanismos para sua defesa, se fazem necessário 

refletir sobre uma questão central, ou seja, definir “o que é o homem”, O que é ser 

pessoa? 

O autor salienta que a simples formulação já é indicativa da singularidade 

deste ser, capaz de tomar a si mesmo como objeto de reflexão. Para ele, a 
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elaboração do conceito de pessoa foi dividida em cinco etapas: a primeira consiste 

nas mensagens evangélicas que postulavam no plano divino, uma igualdade de 

todos os seres humanos; a segunda teve início com Boécio no início do século VI, 

onde os seus escritos influenciaram de forma profunda todo o pensamento medieval, 

ao rediscutir o dogma proclamado no Concílio de Nicéia, definindo pessoa como a 

“substância individual da natureza racional”. Para Comparato (2001, p.19), foi a 

partir desta concepção medieval de pessoa que se iniciou a elaboração do princípio 

da igualdade essencial de todo ser humano, não obstante as diferenças individuais e 

grupais, de ordem biológica ou cultural. 

A terceira etapa de elaboração teórica do conceito de pessoa adveio da 

filosofia Kantiana. Para ele somente o ser racional possui a faculdade de agir 

segundo a representação de leis ou princípios. O homem é o único ser no mundo 

dotado de vontade, ou seja, o único ser capaz de agir livremente, sem ser conduzido 

pelo implacável instinto. Segundo Comparato (2001, p. 25), a afirmação de Kant 

mostrando o valor relativo das coisas, contraposição ao valor absoluto da dignidade 

humana já prenunciava a quarta etapa histórica na elaboração, abordando o 

conceito de pessoa como: 

Aquela que consistiu no reconhecimento de que o homem é o único ser vivo 
que dirige a sua vida em função das preferências valorativas. Ou seja, a 
pessoa humana é, ao mesmo tempo, o legislador universal, em função dos 
valores éticos que aprecia, e sujeito que se submete voluntariamente a 
essas normas valorativas (COMPARATO, 2005, p. 25). 

 

A quinta etapa iniciou no século XX com a filosofia da vida e do pensamento 

existencialista, acentuando um caráter único, inigualável e irreprodutível da 

personalidade individual, ou seja, cada um possui uma identidade singular que é 

inconfundível com a do outro. 
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Essa última etapa na elaboração do conceito de pessoa humana trouxe 

muitas conseqüências, principalmente para a teoria jurídica, em geral, e 

principalmente, para o sistema de direitos humanos. 

O caráter único e insubstituível de cada ser humano, portador de um valor 
próprio, veio demonstrar que a dignidade da pessoa existe singularmente 
em todo indivíduo: e que, por conseguinte, nenhuma justificativa de utilidade 
pública ou reprovação social pode legitimar a pena de morte 
(COMPARATO, 2001, p. 30-31). 
 

Ainda de acordo com Kant, o direito humano traz uma reinterpretação do 

sistema de direitos, indicando como a autonomia privada e pública dos cidadãos se 

pressupõe mutuamente. Nessa perspectiva, tem-se como princípio da ordem legal à 

organização a partir do reconhecimento das liberdades, dentro de uma concepção 

de que seja compatível a fruição do maior grau possível de igual liberdade individual.  

Nas suas reflexões sobre o mundo legal, propunha um sistema de direitos a 

partir de uma das idéias centrais da Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de agosto de 1789, em que o art° 4º estatuía: 

[...] a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não seja nocivo a 
outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
outros limites do que aqueles que garantam aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites só podem ser 
determinados pela lei. 

 

Nessa perspectiva, os Direitos Humanos Fundamentais são aqueles que 

visam garantir ao ser humano, o respeito e o direito à vida, à liberdade, à igualdade 

e à dignidade; bem como ao pleno desenvolvimento da sua personalidade, 

garantindo a não ingerência do Estado na esfera individual, e consagrando a 

dignidade humana. Sua proteção deve ser reconhecida positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. 
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Na abordagem aos direitos humanos, devemos lembrar que os mesmos são 

conquistas do ser humano, na luta por melhores condições de vida. Assim para 

Bobbio (1992) a questão 

[...] não está em saber quais, quantos são esses direitos, qual a sua 
natureza e o seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, 
absolutos ou relativos; mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, 
para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 
continuamente violados. 

 

Devemos ter claro também, que não basta simplesmente ter direitos 

elencados em uma Constituição, eles devem estar presentes e garantidos na vida 

cotidiana das pessoas. Esses direitos, por sua vez, somente estarão garantidos no 

momento em que diminuírem as desigualdades sociais. Neste sentido, Aguiar (1984, 

p.153) afirma:  

A vida humana só será socialmente digna se as maiorias dominadas 
transformarem a produção, a troca e a distribuição de bens materiais, 
requisito mínimo para o exercício de virtude e para se acoplar ao 
substantivo vida o maravilhoso adjetivo digno. 

 

Dessa forma, partindo-se de um novo paradigma proposto por Habermas 

(1997), os direitos humanos assumem uma condição diferente daquela reconhecida 

pela grande maioria das correntes atuais: 

[...] o conceito de direitos humanos não é de origem moral, mas uma 
modalidade específica do conceito moderno de direito subjetivo e, portanto, 
de uma concepção jurídica. Os direitos do homem têm por natureza um 
caráter jurídico. O que lhes confere uma aparência de direitos morais não é 
o seu conteúdo, nem por razões mais fortes, sua estrutura, mas o sentido 
de sua validade que ultrapassa a ordem jurídica dos Estados-nações (p.56) 

 

Passaremos adiante para a reflexão e uma tentativa de situarmos os Direitos 

Humanos, tomando como base algumas visões sobre as concepções do processo 

democrático. Entretanto, apesar dos grandes avanços alcançados até hoje, no que 

diz respeito aos marcos legais, os direitos fundamentais ainda encontram-se distante 

de sua materialidade. 
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1.3 Direitos Humanos no Brasil  

 

A conceituação de Direitos Humanos no Direito brasileiro se assemelha muito 

à dos direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição de 1988. Além 

disso, o respeito aos Direitos Humanos está estreitamente ligado ao princípio 

democrático.  

As desigualdades nas quais está mergulhada a sociedade brasileira tornam-

se mais evidentes que o Estado, por sua vez, não tem conseguido cumprir seu papel 

em garantir a efetivação dos direitos básicos uma vez que as políticas públicas não 

têm atendido, de forma satisfatória, as demandas da população. 

Dessa maneira, observamos que as lutas pelos Direitos Humanos no Brasil, 

principalmente no século XX, em especial nos primeiros 30 anos de República, vai 

se dar em torno de melhores salários e melhores condições de vida para os 

operários, criação de movimentos e comitês em defesa do proletário (1917), atos 

contra o desemprego e a carestia (1914), criação de partidos políticos (1922), 

manifestações em favor do voto (1924) e criação de uma multiplicidade de 

sociedades, associações, movimentos, ligas e agremiações de categorias de 

trabalhadores lutas que se sucederam até 1930.  Os acontecimentos do mundo 

influenciavam diretamente no Brasil, mesmo que fosse em uma escala bem menor. 

 Na história do Brasil observa-se no período compreendido entre 1930 a 1975, 

uma série de acontecimentos, que trazem na sua constituição uma mobilização 

social ativa. Segundo Gonh (1995, p. 10), o período de 1930 após a Revolução até a 

queda do Estado Novo dá início a uma nova fase da história brasileira. O projeto 

liberal industrializante ganha campo, o urbano é o foco de atenção das ações do 
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Estado, no intuito de oferecer atrativos para a mão-de-obra que migra em massa 

para região sul, legislações são criadas possibilitando a garantia de direitos, mas 

também permitindo uma intervenção mais intensa do Estado na economia e na 

sociedade. Como afirma Gonh (1995). 

há também um outro comportamento das classes populares: As classes 
populares começam a emergir como atores históricos sob novos prismas. 
Paulatinamente vão deixando de ser caso de polícia e se transformando em 
cidadãos com alguns direitos, como os  trabalhistas. Ainda que tenham 
ocorrido mais no papel, essas mudanças são marcos históricos 
significativos. Simbolizam o coroamento de etapas de lutas dos 
trabalhadores, embora tenham sido promulgadas como dádivas 
governamentais, foram conquistas das classes subordinadas em geral. 
(p.81). 

 
 

 Neste período os direitos humanos enquanto categoria, não tinha ainda a 

visibilidade que passaram a ter a partir da década de 60. No entanto, foi evidenciado 

no teor das lutas e dos movimentos que se formaram pelos direitos à liberdade, à 

igualdade, enquanto busca de melhores condições de vida para a classe 

trabalhadora e à fraternidade. Isso se dava na medida em que as organizações em 

formação já traziam a marca do apoio mútuo e de ajuda a grupos socialmente e 

economicamente fragilizados pela exploração do capitalismo ou por omissão do 

Estado. 

O período de 1945 a 1964 traz características também bastante particulares, 

pois se por um lado tem-se uma grande movimentação na sociedade civil com 

movimentos por reformas de base na educação, passeatas da panela vazia, 

movimentos contra a carestia, greve geral entre outros. É também um período 

marcado por diferentes formas de participação social, pois com o fim do Estado 

Novo (1945), a vida política partidária foi recomposta, trazendo de volta a disputa 

partidária; a elaboração de uma nova constituição (1946).  

A luta pelos Direitos Humanos no Brasil de forma mais ampla, remonta 

principalmente aos anos 60, sobretudo a partir da segunda metade da década, início 
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do período de recessão, quando várias instituições lutaram contra a repressão 

política e a tortura de presos políticos, entre elas se destacou: a Igreja Católica, por 

suas alas mais progressistas, através de entidades e grupos com atuação 

específica. Silva (200, p. 53) pontua dizendo que: 

a luta pela democracia e pelos direitos da cidadania é secular, contra, 
principalmente, as relações de dominação, exploração, autoritarismo, os 
modos de discriminação e violação dos direitos do homem. Essa luta vem 
se processando nas relações estabelecidas em diferentes instâncias da 
sociedade, nos movimentos sociais e políticos, no sentido de criar uma nova 
cultura, em que a democracia possa ser vista como uma possibilidade de 
criar novos comportamentos e relações de respeito ao indivíduo como 
sujeito de direitos. 

 
 

No período que compreende 1964 a 1974, foram dez anos de grande 

repressão na sociedade brasileira, imposta a ferro pelo regime da ditadura militar. 

Neste período aconteceram profundas violações dos direitos humanos, onde 

prisões, torturas, cassação dos direitos de organizar-se, da liberdade de imprensa e 

perseguições políticas até a morte de centenas de pessoas foram a tônica deste  

período da história brasileira. 

Neste período o Brasil também experimentou o chamado milagre econômico, 

quando as massas populares mesmo sofrendo um arrocho salarial profundo 

permaneciam caladas, pois a vida política e sindical estava cessada pela ditadura 

militar. 

 Nesse âmbito, o golpe de 1964, não significou, apenas, a interrupção com o 

uso arbitrário da força, de um processo sócio-político emergencial da população 

menos favorecida que estava em curso, visando à construção de uma hegemonia 

baseada na ótica das maiorias. Representou a implantação de um regime baseado 

numa ideologia, frontalmente contrária aos princípios da democracia e dos direitos 

humanos.  
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Durante o período de 1975 a 1979, o Brasil viveu o processo de "abertura 

política”, embora de forma lenta e gradual durante o governo de Ernesto Geisel. As 

entidades de Direitos Humanos buscavam ampliar a luta pêlos direitos inerentes à 

cidadania como também tratar, da defesa da integridade física dos presos políticos. 

Este período é marcado pelo apoio dos movimentos sociais e sindicais, 

Campanhas pela Anistia Geral Ampla e Irrestrita, às greves do ABC Paulista e 

contra a Lei de Segurança Nacional. É necessário enfatizar que foram fundamentais 

o esforço de luta e a organização da sociedade brasileira, através desses 

movimentos  para o restabelecimento da ordem democrática do país. Pois 

não cabe somente ao Estado a implementação dos direitos, porém a 
sociedade civil também tem um papel relevante na luta pela efetivação dos 
mesmos, por intermédio dos movimentos sociais, sindicatos, associações, 
centros de defesa e de educação etc ( TOSI, 2002.p114). 
 

Portanto, é a partir da década de 70 que a sociedade civil organizada na luta 

contra a ditadura, abre novos caminhos, promovendo a discussão dos direitos 

humanos no Brasil. Essa luta acontece, principalmente, através de denúncias 

corajosas sustentadas por organizações como; a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), entre outras, sobre as barbaridades cometidas nos 

porões da ditadura. Esse movimento contribuiu para a renovação de uma cultura 

social e política na direção claramente humanista. 

Entre as décadas de 80 e 90 os altos índices de desemprego, a corrupção 

que parasita a máquina estatal, o fechamento de empresas o assustador número de 

famintos, são algumas das muitas mazelas enfrentadas nas décadas de 80 e 90 

pela sociedade brasileira. 

  Em 1988, a luta mais visível era pela redemocratização do país, a volta dos 

instrumentos e mecanismos constitucionais que possibilitassem uma vivência plena 
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dos direitos civis e políticos. É justamente neste cenário, que irrompe também em 

cena os movimentos organizados em diversas formas para garantir o direito ao 

trabalho e à alimentação, instaurando uma forma diferente de produzir, gerir e 

distribuir, o ressurgimento da economia solidária no Brasil. 

Nessa perspectiva um dos grandes avanços na área de direitos humanos no 

Brasil foi à promulgação da Constituição Federal em 1988, em que o título I refere-se 

aos direitos do homem, á cidadania, á dignidade da pessoa humana, aos valores 

sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. A constituição 

apresenta ainda, como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais como podemos destacar: 

Todos são iguais perante a lei, de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito 
a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos 
seguintes. (Artigo 5º, Constituição Federal Brasileira). 

 

Entretanto, a afirmação constitucional desses direitos não é materializada, ou 

seja, a norma constitucional brasileira, por si só, não tem garantido a efetivação dos 

direitos humanos básicos, havendo uma distância que se estabelece entre as leis e 

a prática cotidiana. Embora sejam reconhecidos formalmente, nos perguntamos: até 

que ponto a população que está á margem da sociedade tem acesso ao 

conhecimento das leis, para de forma consciente exigir o cumprimento dos seus 

direitos.  

Para Freitas (2003, p. 3). 

 
O processo de reprodução sociocultural se converte em forma política no 
espaço público. As associações civis absorvem iniciativas sociais difusas, 
encaminhando-as no espaço público para político. As associações e os 
movimentos sociais ampliam o espectro do público, incorporando novos 
temas na agenda política desempenhando, assim, papel fundamental na 
construção do espaço público. 
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 Assim, o Brasil iniciou Internamente um processo de adequação às novas 

exigências internacionais e a elaboração de leis e medidas jurídicas, 

comprometendo-se inclusive, em fóruns supranacionais, com a defesa e promoção 

desses direitos. 

Percebemos que o problema relacionado aos direitos humanos, não é mais 

de fundamentá-los, e sim o de garanti-los. Para isso são necessárias ações que 

ajudem a efetivá-los, pois a falta de conhecimento da maioria da população sobre 

seus direitos e conseqüentemente a falta de reivindicação é assim um entrave para 

que ele seja de fato efetivado. No Brasil, ainda hoje, parte da população desconhece 

o texto desses documentos, permanecendo com seus direitos violados. 

Silva (200, p 53) nos afirma que é necessário:  

 a construção de uma sociedade democrática exige a formação de uma 
nova cultura que é permeada pela educação e se materializa nas diferentes 
situações de aprendizagem do sujeito, enquanto indivíduo político-social.  
 

Assim, além do desconhecimento dos direitos, a má distribuição de renda do 

país é um dos elementos que proporciona as desigualdades econômicas e sociais, 

contribuindo para o aumento do contraste social, evidenciando, assim, uma 

sociedade cheia de exclusões. Dados do Relatório do Desenvolvimento Humano 

(RDH), em 2005, indicam a decomposição do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)1, mostrando que o Brasil tem um sub-índice de renda inferior ao da média 

mundial e até o da América Latina. 

                                                
1 1 O Índice de Desenvolvimento Humano–IDH tem por objetivo medir o desenvolvimento e o bem 
estar da população. O IDH combina três variáveis para medir o desenvolvimento humano da 
população: longevidade – reflete as condições de saúde, medida pela esperança de vida ao nascer; 
educação - avaliada por uma combinação de taxa de alfabetização de adultos e matrícula do ensino 
fundamental, médio e superior; renda – medida pelo poder de compra da população, baseada no PIB 
per capita ajustado ao custo de vida local. PINHEIRO, Paulo Sérgio et alii. Primeiro Relatório de 
Direitos Humanos/Direitos Humanos: realizações e desafios. São Paulo, 1999.Op. Cit. p. 103. 
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Segundo esse Relatório, o Brasil ocupa o oitavo lugar no mundo em 

desigualdade social, estando a frente apenas dos seguintes paises: da latino-

americana Guatemala, e dos africanos Suazilândia, República Centro-Africana, 

Serra Leoa, Botsuana, Lesoto e Namíbia, segundo o coeficiente de Gini que 

apresenta uma variação de zero a 1,00. Ou seja, zero significaria, hipoteticamente, 

que todos os indivíduos teriam a mesma renda e 1,00, mostraria que apenas um 

indivíduo teria toda a renda de uma sociedade. 

Neste parâmetro, o índice brasileiro foi de 0,593 em 2003, segundo o relatório 

do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) sobre o IDH em 

relação a 177 países. 

Conforme o relatório acima citado, no Brasil 46,9% da renda nacional 

concentra-se nas mãos de 10% dos mais ricos. Já os 10% mais pobres ficam com 

apenas 0,7% da renda. Na Guatemala, por exemplo, os 10% mais ricos ficam com 

48,3% da renda nacional, enquanto na Namíbia, o país com o pior coeficiente de 

desigualdade, os 10% mais ricos ficam com 64,5% da renda. 

Para visualizarmos melhor este contraste social o Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2005, também traz o ranking de dois índices derivados 

do IDH. No Índice de Pobreza Humana (IPH), elaborado desde 1997 e calculado 

apenas para países em desenvolvimento, o Brasil aparece na 20ª posição num total 

de 103 países e territórios. O país em melhor posição é o Uruguai (1ª colocação) e o 

pior, Níger. Esse indicador mede a privação em três aspectos: curta duração da vida 

(calculada como possibilidade de se viver menos de 40 anos) falta de educação 

elementar (calculada pela taxa de analfabetismo de adultos) e falta de acesso a 

recursos públicos e privados (calculada pela porcentagem de pessoas sem acesso a 

serviço de água potável e pela porcentagem de crianças com peso inferior ao 
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recomendado). É importante ressaltar que, quanto melhor a posição do país neste 

ranking - Gini - indica o menor índice de pobreza humana apresentada pelo país ou 

território. 

No Nordeste essa distribuição de renda é ainda menor, agravando a 

desigualdades sociais. Um estudo realizado pela Prefeitura do Recife e pelo PNUD 

com apoio do Ministério da Integração Nacional e da Fundação João Pinheiro 

aponta o Nordeste como a região que abriga as capitais com maiores índices de 

desigualdades sociais no Brasil. As nove capitais nordestinas estão entre as 14 

sedes estaduais com maior desigualdade de renda, e quatro delas são as que 

apresentam o maior índice de iniqüidade no país: Recife, Maceió, Salvador e 

Fortaleza. (Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife/2005). 

É válido ressaltar, que durante muitos anos, a importância dos Movimentos 

Sociais, as entidades religiosas, associações e outras, tiveram uma participação 

efetiva no desenvolvimento do processo dos direitos humanos. Com a ampliação 

das desigualdades, o Brasil se viu obrigado a adequar-se às novas exigências 

internacionais e a um elenco de leis e medidas jurídicas, aprovando e 

comprometendo-se, inclusive em fóruns supranacionais, com a defesa e promoção 

desses direitos como aponta Telles (1999, p. 156–157) 

[...] A movimentação ampla e multifacetada dos anos 80 desdobrou-se 
numa tessitura democrática, construída na interface entre o Estado e 
sociedade, aberta a práticas de representação e interlocução pública. Nos 
anos que se seguiram à promulgação da Constituição, multiplicaramse os 
fóruns públicos nos quais questões como direitos humanos, raça e gênero, 
cultura e meio ambiente e qualidade de vida, moradia, saúde e proteção à 
infância e à adolescência se apresentaram como questões a serem levadas 
em conta na gestão partilhada e negociada da coisa pública. Nesses fóruns, 
sob formatos diversos e representatividade também desigual, políticas 
sociais alternativas vêm sendo elaboradas e debatidas: alternativas para a 
construção de moradia popular são discutidas em fóruns que articulam 
organizações populares, ONGs, empresários da construção civil, 
profissionais liberais e representantes governamentais; [...] grupos de 
defesa dos Direitos Humanos e até mesmo sindicatos se mobilizam em 
torno de programas de intervenção. 
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Após a promulgação da Constituição, os movimentos sociais passaram a 

participar ativamente de diversos fóruns constituídos no âmbito nacional garantindo 

a elaboração e aprovação de planos municipais e estaduais de direitos humanos.  

Outro ponto importante a considerar foi a iniciativa governamental na década 

de 90, na elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), lançado 

em 13 de maio de 1996. O PNDH reunia propostas de ações governamentais que 

enfatizavam a parceria com a sociedade civil e o papel dos governos estaduais e 

municipais na luta contra a violência, discriminação e impunidade, e a efetiva 

proteção dos direitos humanos no país. 

O PNDH sinaliza para a realização de parcerias entre Estados, municípios e 

representantes da sociedade civil, na elaboração e implantação de políticas 

públicas, concedendo incentivos federais aos Estados e municípios que 

implementassem medidas favoráveis aos direitos humanos.  

As entidades, os movimentos sociais, e os militantes de direitos humanos 

começaram a perceber a importância de um planejamento estratégico em relação às 

políticas públicas, que priorizasse os objetivos, organizando os meios de execução  

para o trabalho com as políticas públicas de direitos humanos. A elaboração dessas 

políticas públicas para os direitos humanos passou a constituir importante estratégia 

para a consolidação do regime democrático no Brasil. 

Algumas iniciativas de políticas governamentais estão sendo propostas, nos 

últimos anos, no sentido de fomentar uma cultura de respeito e proteção aos direitos 

humanos, a exemplo dos Programas Nacionais e Estaduais de Direitos Humanos, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN2.  

                                                
2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam uma proposta de organização curricular na 
perspectiva da educação comprometida com a cidadania, elegendo os princípios norteadores: 
dignidade humana; igualdade de direitos; participação e co-responsabilidade pela vida social. 
Documento de Introdução dos Parâmetros Curriculares. MEC/SEF, Brasília, 1997. 
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Sobre os PCNs Silva (200, p. 58) ressalta que: 
 
 
 Um dos objetivos dos PCNs é atender ao preceito Constitucional de 
oferecer uma proposta de reorientação curricular para a Educação Básica 
às Secretarias de Educação, escolas, instituições formadoras de 
professores, instituições de pesquisa dos diferentes Estados e Municípios 
brasileiros. Um dos eixos norteadores dos PCNs é o fortalecimento da 
Educação Básica voltada para a cidadania como uma das formas de 
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. 
 

 

Essas iniciativas, embora tenham a sua importância, ainda são muito tímidas 

diante do quadro de desigualdade econômico-social. Observamos ainda que os 

direitos fundamentais não estejam acessíveis a grande parte da população, ou seja, 

existem apenas nos documentos, entretanto não se efetivam na prática cotidiana. 

Apesar dos grandes avanços alcançados até hoje, no que diz respeito aos marcos 

legais, os direitos fundamentais ainda encontram-se distante de sua materialidade. 

 

 
1.4 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos concepção de uma 

Política Pública 

 

A aptidão para aprender é a mais importante capacidade inata do ser 

humano. É característica primária da natureza racional do homem. Neste sentido 

Cunha (2003, p.24) afirma: 

Diferente dos demais animais, os homens e mulheres não são seres dado 
há uma incompletude latente. Ao nascermos trazemos conosco um 
imperativo para crescermos e ser mais. Um convite e, ao mesmo tempo, um 
imperativo para transpor os limites da vida biológica, inserindo-se na vida 
social cultural, elaborando uma segunda natureza. E é na existência 
humana que tal convite imperativo apresenta-se uma abertura para tornar-
se mais e melhor. Neste sentido, podemos dizer que viver é um movimento 
contínuo em que nos fazemos humanos, isto é, construímos sobre a 
corporeidade biológica, física e química uma identidade social e cultural. 
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Nessa perspectiva, compreendemos que a educação tem a possibilidade 

muito significativa de influenciar a vida social, principalmente no que tange a 

formação de valores e padrões de convivência, aspectos relevantes para a formação 

de uma sociedade justa e em que a dignidade da pessoa humana seja promovida. 

Para Luzuriaga (1978, p.1-2) a educação é: 

assim integrante essencial da vida do homem e da sociedade e existe 
desde quando há seres humanos sobre a terra. Por outro lado, a educação 
é componente tão fundamental da cultura, (...) sem educação não seria 
possível aquisição da cultura, pois pela educação é que a cultura sobrevive 
no espírito humano.  
 
 

  Dessa maneira compreendemos que a educação é um aspecto essencial e 

relevante para desenvolvimento do individuo, pois, essa se constitui um direito 

humano básico, fundamentalmente importante para a formação das pessoas uma 

vez que as prepara para a cidadania, contribuindo para desenvolvimento da 

sociedade. É por esta razão que educação é aqui entendida como: 

 

 “a formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de 
conhecimento, de julgamento e de escolha para viver conscientemente em 
sociedade, o que inclui também a noção de que o processo educacional em 
si contribui tanto para conservar quanto para mudar valores, crenças, 
mentalidades, costumes e práticas” (BENEVIDES, 1996.p. 225). 

 

A educação nesse entendimento poderá ser uma chave possível a abrir a 

porta da possibilidade de humanização do ser humano, tornando-o naquele que 

sabe que é sujeito participante de sua reflexão, da reflexão do mundo e da sua 

própria história, em interação com outros sujeitos. Acerca da educação como 

fundamento para a cidadania Silva (2000, p. 63), diz: 

 

Ao tratarmos dos fundamentos da educação para a cidadania partimos 
inicialmente do princípio de que a educação é essencial à formação da 
cidadania democrática, sendo esta entendida como a concretização dos 
direitos políticos, civis e sociais que permitem ao indivíduo a inserção na 
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sociedade. Ao tratarmos dos fundamentos da educação para a cidadania 
partimos inicialmente do princípio de que a educação é essencial à 
formação da cidadania democrática, sendo esta entendida como a 
concretização dos direitos políticos, civis e sociais que permitem ao 
indivíduo a inserção na sociedade. 

   

Dallari contribui afirmando que, a idéia de cidadania está intimamente 

relacionada às condições básicas para participar da vida pública, o que exige 

assegurar os direitos fundamentais aos indivíduos, ou seja, a cidadania expressa um 

conjunto de direitos que dá a pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida 

e do governo de seu povo (1998, p.14). Nessa perspectiva cidadão para Santos 

(1997, p.133) “é o indivíduo que tem a capacidade de entender o mundo, a sua 

situação no mundo e de compreender os seus direitos para poder reivindicá-los.”  

Ao abordarmos sobre a importância da educação para a formação do ser 

humano, não nos referimos apenas à educação escolar, mas a educação no seu 

sentido amplo.  Outro aspecto importante e que fundamenta a Educação como um 

Direito Humano diz respeito ao fato de que o acesso à educação é em si base para 

a concretização dos outros Direitos. 

Conceber a Educação como Direito Humano diz respeito a considerar o ser 

humano na sua vocação ontológica de querer “ser mais”, como defende Freire 

(1987) diferentemente dos outros seres vivos, buscando superar sua condição de 

existência no mundo. Para tanto, utiliza-se do seu trabalho, transforma a natureza, 

convive em sociedade. Assim Silva (200, p. 52 ) afirma que: 

educar nessa direção é compreender que direitos humanos e cidadania 
significam prática de vida em todas as instâncias de convívio social dos 
indivíduos: na família, na escola, no trabalho, na comunidade, na igreja e no 
conjunto da sociedade. É trabalhar com a formação de hábitos, atitudes e 
mudanças de mentalidades, calcada nos valores da solidariedade, da 
justiça e do respeito ao outro, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

Nessa perspectiva de uma educação voltada para a formação do cidadão e 

respeito aos Direitos Humanos a Organização das Nações Unidas proclamou em 
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Dezembro de 1994, a Década das Nações Unidas para a Educação em matéria de 

Direitos Humanos. Esse documento traz a concepção sobre Educação em Direitos 

Humanos como àquela que abrange atividades de formação e divulgação de 

informações destinadas a desenvolver uma cultura universal de direitos humanos, 

através da difusão de conhecimentos, competências e da mudança de atitudes de 

forma a atingir os seguintes objetivos. Essa concepção está pautada no documento 

da ONU que estabelece a Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos 

Humanos, como é possível observar nos seus objetivos: 

(a) Reforçar o respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais; 
(b) Desenvolver em pleno a personalidade humana e o sentido da sua 
dignidade; 
(c) Promover a compreensão, tolerância, igualdade entre os sexos e 
amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, 
nacionais, étnicos, religiosos e lingüísticos; 
(d) Possibilitar a todas as pessoas uma participação efetiva numa sociedade 
livre; 
(e) Estimular as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz. 
 

Partindo desses objetivos, a coordenação da execução do Plano de Ação 

Internacional para a Década no âmbito do sistema das Nações Unidas, procurou 

estimular e apoiar as várias atividades e iniciativas nacionais e locais, em parceria 

com os Governos, as organizações governamentais e não governamentais, as 

associações profissionais, os indivíduos de diferentes setores da sociedade civil. O 

Plano de Ação prossegue os objetivos seguintes: 

(a) Avaliar necessidades e definir estratégias; 
(b) Criar e reforçar programas de educação em matéria de direitos humanos 
a nível internacional, regional, nacional e local; 
(c) Elaborar e coordenar a elaboração de materiais didáticos em matéria de 
direitos humanos; 
(d) Reforçar o papel dos meios de comunicação social; 
(e) Promover a divulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
a nível mundial. 

 

Conforme reza ainda o Plano, além de prevê a criação, por iniciativa dos 

Governos ou de outras instituições relevantes, e de Comitês Nacionais para a 
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Educação em Direitos Humanos. Esses comitês teriam como função reunir 

representantes dos diversos setores e instituições da sociedade com o objetivo de 

elaborar e executar um plano de ação nacional para a educação em de direitos 

humanos. 

Em outubro de 1997 a Organização das Nações Unidas definiu com base na 

Resolução 49/184, as Diretrizes para a Formulação de Planos Nacionais de 

Educação em Direitos Humanos, subsidiando os Estados para cumprirem as 

recomendações na década 1995-2004 para a Educação em Direitos Humanos. 

Na perspectiva de cumprir as recomendações da ONU, o Governo brasileiro  

Instituiu o Decreto nº 2.193, de 7 de abril de 1997, criou a Secretaria Nacional dos 

Direitos Humanos - SNDH, na estrutura do Ministério da Justiça, em substituição à 

Secretaria dos Direitos da Cidadania – SDC. Em 1º de janeiro de 1999, a SNDH foi 

transformada em Secretaria de Estado dos Direitos Humanos - SEDH, com assento 

nas reuniões ministeriais.  

Em 12 de maio de 2003 através da Portaria nº 66, a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos – SEDH - foi criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

ligada ao Ministério da Justiça e no governo Lula, foi relocalizada na condição de 

Ministério ligada á Presidência da República. É um órgão que trata a articulação e 

implementação de políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos 

direitos humanos. A SEDH apresenta as seguintes atribuições: 

 

I - assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na 
formulação de políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos 
da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias e à 
defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
 
II - coordenar a política nacional de direitos humanos, em 
conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Diretos 
Humanos - PNDH;  
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III - articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a proteção e 
promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por 
organismos governamentais, incluindo os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, como por organizações da sociedade;  
 
 

         IV - exercer as funções de ouvidoria-geral da cidadania, da criança, do 
adolescente, da pessoa portadora de deficiência, do idoso e de outros 
grupos sociais vulneráveis. (Dados do site da SEDH ) 
 

 
A SEDH está organizada pela Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão da Secretaria Especial dos Direitos Humanos definidos pelo 

Decreto nº 5.174, 9 de agosto de 2004 apresentando  a seguinte estrutura 

organizacional:  

  

 
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário Especial:  
 
a) Gabinete;  
b) Ouvidoria-Geral da Cidadania;  
c) Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência;  
 
II - órgãos específicos singulares:  
 
a) Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos;  
b) Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; e 
c) Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente;  
 
III - órgãos colegiados:  
 
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH; 
b) Conselho Nacional de Combate à Discriminação - CNCD; 
c) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - 
CONADE; 
d) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA;  
e) Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI; e 
f) Conselho Nacional de Promoção do Direito Humano à Alimentação - 
CNPDHA. (Dados do site da SEDH ) 
 

 

Em 2003, foi criado o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(CNEDH), por meio da Portaria n° 98/1993 da SEDH/PR, com o objetivo entre 

outros, de elaborar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
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 O Comitê foi formado por representações do Ministério da Educação (MEC), 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República, 

da sociedade civil e por especialistas em direitos humanos e em educação, com 

objetivos: (a) contribuir para a formulação, avaliação e monitoramento de uma 

política pública de educação em direitos humanos; (b) refletir sobre as práticas de 

formação e de intervenção em educação em direitos humanos; e (c) divulgar 

conhecimento e produção acadêmica nessa área. 

O Comitê apresenta as seguintes atribuições: 

I. Monitorar, avaliar e propor modificações na política nacional de educação 
em direitos humanos; 

II. Monitorar e avaliar o cumprimento das ações e medidas constantes do 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH); 

III. Propor princípios e critérios para o desenvolvimento e avaliação de ações 
referentes à educação em direitos humanos desenvolvidas pela SEDH; 

IV. Apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a 
sociedade civil e órgãos públicos referentes à educação em direitos 
humanos;  

V. Propor e dar parecer sobre projetos de lei que estejam em tramitação nas 
instâncias legislativas, bem como propor sugestões de novas normas 
legislativas sobre o tema; 

VI. Estimular, nas esferas federal, estaduais e municipais, a criação de 
instâncias para a formulação de políticas de educação em direitos 
humanos; 

 

Com base nessas atribuições, o CNEDH elaborou a primeira versão do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) lançado para a sociedade em 

dezembro de 2003. É um documento resultante de uma ação e esforço que se 

propõe a contribuir para a construção de uma política pública de educação em 

direitos humanos, voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes 

de seus direitos e seus meios de proteção. Baseada na seguinte concepção: 

a educação em direitos humanos está imbricada no conceito de educação 
para uma cultura democrática, na compreensão dos contextos nacional e 
internacional, nos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e 
na sustentabilidade, na inclusão e na pluralidade.  (PNEDH, 2006, p.17) 
 

Buscando ainda a construção de uma cultura voltada para o respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana promovendo nos processos da educação 
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formal e não-formal. Esse processo deverá ser constituído através de programas 

voltados para o exercício da cidadania, para o respeito e valorização da pluralidade 

e à diversidade social, étnica, racial, sexual, cultural, de gênero e de crenças 

religiosas. Para Benevides3 

A Educação em Direitos Humanos parte de três pontos essenciais: primeiro, 
é uma educação de natureza permanente, continuada e global. Segundo, é 
uma educação necessariamente voltada para a mudança, e terceiro, é uma 
inculcação de valores, para atingir corações e mentes e não apenas 
instrução, meramente transmissora de conhecimentos. Acrescente-se, 
ainda, e não menos importante, que ou esta educação é compartilhada por 
aqueles que estão envolvidos no processo educacional – os educadores e 
os educandos - ou ela não será educação e muito menos educação em 
direitos humanos. Tais pontos são premissas: a educação continuada, a 
educação para a mudança e a educação compreensiva, no sentido de ser 
compartilhada e de atingir tanto a razão quanto a emoção. 

 

De acordo ainda com os termos já firmados no Programa Mundial de Educação 

em Direitos Humanos, a educação em direitos humanos contribui também para: 

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

 
 

 Para uma melhor compreensão acerca dessa temática apresentamos o 

conceito de educação em direitos humanos concebido no PNEDH (p.17) que norteia 

todas as ações propostas esta é compreendida “como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos”. 

Conceito esse articulado as seguintes dimensões:  

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 
níveis cognitivo, social, ético e político; 

                                                
3 Palestra de abertura do Seminário de Educação em Direitos Humanos, São Paulo, 18/02/2000. 
 



 63 

d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; 
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das violações. (PNEDH p.17). 

 

Nesse sentido, o PNEDH passa a ser, portanto, um importante instrumento na 

consolidação de políticas públicas de educação em direitos humanos. Na sua 

organização inicial ele apresenta 5 (cinco) áreas de atuação: Educação Básica, 

Educação Superior, Educação não-formal, Educação dos Profissionais do Sistema 

de Justiça e Segurança e Educação e Mídia. Seus objetivos gerais são: 

a) Fortalecer o Estado Democrático de Direito; 
b) Enfatizar o papel dos direitos humanos no desenvolvimento nacional; 
c) Contribuir para a efetivação dos compromissos assumidos com relação 

à educação em direitos humanos no âmbito dos instrumentos e 
programas internacionais e nacionais; 

d) Avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos 
Humanos; 

e) Orientar políticas educacionais direcionadas para o respeito aos direitos 
humanos; 

f) Estabelecer concepções, objetivos, princípios e ações para a 
elaboração de programas e projetos na área de educação em direitos 
humanos; 

g) Incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações 
nacionais, estaduais e municipais de direitos humanos.  

h) Levantar informações por meio de um cadastro único de 
instituições/entidades que realizam ações de educação em direitos 
humanos nas unidades federadas. 

 

A importância deste Plano para a sociedade brasileira parece ser indiscutível, 

uma vez que verificamos já no início de seu texto, a busca pela equidade e 

qualidade social, visando construir uma consciência de cidadania democrática na 

comunidade e ainda contribuir para uma vigência de um Estado brasileiro realmente 

democrático, embasado em uma proposta de governo que prioriza as políticas 

públicas em busca da melhoria das condições de vida da população. 

Como conjunto de normas jurídicas, a dimensão política dos direitos 
humanos tem como critério orientar as políticas públicas institucionais nos 
vários setores. O Estado assume assim o compromisso de ser o promotor 
do conjunto dos direitos fundamentais (TOSI, 2002, p 113). 
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O documento, na condição de política pública, é apresentado como um 

instrumento orientador e fomentador de ações educativas, no campo da educação 

formal, não-formal, das esferas pública e privada. Pois:  

 
O processo de construção da concepção de uma cidadania planetária e do 
exercício da cidadania ativa requer, necessariamente, a formação de 
cidadãos (ãs) conscientes de seus direitos e deveres, protagonistas da 
materialidade das normas e pactos que os(as) protegem, reconhecendo o 
princípio normativo da dignidade humana, englobando a solidariedade 
internacional e o compromisso com outros povos e nações. Além disso, 
propõe a formação de cada cidadão (ã) como sujeito de direitos, capaz de 
exercitar o controle democrático das ações do Estado. (PNEDH, 2006, p.16) 
 

 

Com o objetivo de torná-lo público a Secretaria de Especial de Direitos 

Humanos - SEDH instituiu a Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos 

em 2004, com a atribuição de implementar ações e divulgação do Plano, através de 

apoio a projetos de formação, pesquisa, parcerias e produção de materiais relativos 

a educação em direitos humanos. No período entre junho e novembro de 2005 a 

SEDH, com a colaboração do MEC e do CNEDH, implementou um processo de 

Consulta Nacional para revisão e atualização do PNEDH, realizada por meio de 

Encontros Estaduais. 

Para esses encontros foram convidados a participar representantes de 

organizações governamentais (federais, estaduais e municipais) e de entidades da 

sociedade civil.  Esses encontros tiveram como objetivos 

a) Divulgar e debater o PNEDH, com vistas à sua reelaboração e 
implementação; 

b) Envolver e articular entidades públicas e da sociedade civil para 
participarem do processo de consulta, revisão, implementação, 
avaliação e monitoramento do PNEDH, assegurando a legitimidade do 
processo e a participação social;  

c) Constituir um coletivo (Comitê Estadual ou Fórum) responsável pela 
realização de audiências públicas e oficinas de trabalho para a 
estruturação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 
(PEEDH) em cada unidade da federação.  
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Outras ações foram construídas a partir dos encontros estaduais, entretanto o 

último objetivo relacionado à formação dos Comitês Estaduais apresenta uma 

importância ainda maior para a implantação do PNEDH. Através da formação dos 

Comitês ou Fóruns estaduais passa a ser orientado a estruturação de um Plano 

Estadual de Educação em Direitos Humanos – PEEDH. Para isso os Comitês 

Estaduais têm natureza consultiva e propositiva no campo da elaboração de uma 

política estadual de educação em direitos humanos. 

A organização dos Comitês Estaduais constitui-se, portanto, na primeira ação 

estratégica para implantação de uma política de educação em direitos humanos nos 

estados e municípios, conforme as metas previstas no PNEDH. 

Segundo o Termo de Referência e instruções para apresentação e seleção de 

projetos de Educação em Direitos Humanos divulgado em 20 de abril de 2006 pelo 

Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e diversidade, e Subsecretário 

de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a estruturação, capacitação e 

fortalecimento desses Comitês é tarefa essencial para a contribuição e o alcance 

das seguintes metas4: 

a) Divulgar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; 
b) Realizar audiências públicas nos estados para articulação de todas as 
áreas do Plano para elaboração de Planos Estaduais de Educação em 
Direitos Humanos; 
c) Organizar encontros e audiências com gestores dos sistemas de ensino 
das diversas áreas do Plano, para a construção de compromissos e acordos 
institucionais para implantação do Plano; 
d) Articular os Conselhos Estaduais de Educação, objetivando a inclusão da 
educação em direitos humanos nos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação. 

 

Metas essas, se atingidas, serão capazes de gerar ações e repercussões, por 

parte das instituições participantes dos encontros estaduais, levando-as da forma de 

                                                
4 Esta afirmação consta do Termo de Referência e instruções para apresentação e seleção de 
projetos de Educação em Direitos Humanos divulgado em 20 de abril de 2006 pelo Secretário de 
Educação Continuada, Alfabetização e diversidade.  
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ouvintes, à categoria de agentes transformadores da sociedade, através da 

efetivação prática das ações estabelecidas para cada área. 

Percebemos que essa ação trata de um dado importante, pois o PNEDH, por 

si só, não garante a efetividade de sua implementação, constituindo a formação de 

uma sociedade mais justa com condições de acesso aos direitos para todos. Não 

bastam existirem documentos, leis que garantam os direitos aos cidadãos, é 

necessário que a população seja esclarecida e conhecedora dos mesmos, para que 

possa utilizá-los em seu benefício. 

Entendemos que para desfrutar o direito é necessário que o indivíduo tenha 
condições de exercer sua cidadania. Esse exercício está relacionado ao 
nível de conhecimento e de conscientização que o indivíduo tem dos 
direitos e deveres, dos mecanismos para efetivá-los e do nível de 
organização que tem início no plano individual, mas exige uma articulação 
coletiva. (SILVA, 2000, p. 19) 

 

Nessa perspectiva, é importante desenvolver políticas públicas voltadas para 

a formação de uma sociedade mais ética e solidária, com seus valores pautados na 

justiça, tolerância e democracia. Norberto Bobbio5 afirma: 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 
sentido mais amplo, político. Não se tratam de saber quais e quantos são 
esses direitos (humanos), qual é sua natureza e seu fundamento, se são 
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o 
modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados. (1992, p.45) 

 

Desse modo, percebe-se que a implantação do PNEDH é um desafio de 

todas as pessoas e instituições envolvidas nas áreas constituídas no documento. 

Um desafio que tem antes de qualquer outro objetivo, formar cidadãos capazes de 

enfrentar os problemas do seu tempo, competindo igualmente expressando o seu 

compromisso social e responsabilidade pública. 

                                                
5 Na obra A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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Tomando com base na Declaração de Quioto, datada de 24 de julho de 1998, 

acerca da exigibilidade e realização dos direitos econômicos, sociais e culturais na 

América Latina e Caribe, observamos que a mesma, não somente reafirma a 

indivisibilidade dos direitos humanos enquanto princípios, como advertem para as 

violações contra esses direitos e ainda estabelece uma série de obrigações do 

Estado e outros atores envolvidos no cumprimento dos direitos econômicos, sociais 

e culturais. 

Nesta perspectiva ressaltam-se obrigações tanto que cabe ao Estado como a 

sociedade civil que vão de encontro à ampliação de experiências que possibilitem na 

prática a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, conforme este 

artigo presente na declaração mencionada: 

 
 Devem ser criados espaços de participação para os/as cidadãos/as na 
formulação, e controle dos planos de desenvolvimento, priorização de 
recursos, a vigilância dos pactos internacionais e outras normas referidas à 
proteção de todos os direitos humanos, assim como as atividades do 
Estado e outros atores econômicos e sociais que afetem seus direitos a 
nível global, regional, nacional e local. Garantindo igualmente sua 
participação no processo de reformas do Estado, sobre os processos de 
desregulamentação, formulação e implementação de políticas públicas. ( 
p.11) 

 

Assim sendo, procurar adotar políticas públicas e estratégias de 

enfrentamento da exclusão social e viabilizar o exercício da cidadania, a construção 

da autonomia e a emancipação dos sujeitos sociais mediante o desenvolvimento de 

ações educativas sintonizadas com os ideais de justiça e eqüidade devem ser 

objetivos de toda a sociedade. 
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CAPÍTULO 2 

CONSTRUÇÃO DO CAMINHO DA PESQUISA 
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                                     A pesquisa científica pressupõe sempre uma instância coletiva de reflexão.  

Minayo 
 

 

Este capítulo visa apresentar o caminho teórico-metodológico que norteou o 

estudo, assim como descreve os passos dados para a construção da pesquisa: a 

escolha do campo, a definição dos sujeitos e a opção pelos instrumentos de coleta 

das informações. 

Devemos ressaltar que o objetivo desse estudo é analisar o processo de 

elaboração e implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

 

2.1 Fundamentos Teórico-Metodológicos da Pesquisa. 

 

A dinâmica que caracteriza a realidade social esteve presente na construção 

do caminho metodológico dessa pesquisa. Para justificar esta dinâmica, recorreu-se 

à pesquisa social, uma vez que ela traz em si uma carga histórica, que segundo 

Minayo (2004, p. 27). 

[...] não pode ser definida de forma estática ou estanque. Ela só pode ser 
conceituada historicamente e entendendo-se todas as contradições e 
conflitos que permeiam seu caminho. 

 

A autora diz ainda que a pesquisa “é uma atividade básica da ciência na sua 

indagação e construção da realidade”. Dessa forma, embora a pesquisa seja uma 

prática teórica, ela vincula pensamento e ação. Ou seja, “nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da 

vida prática”. (MINAYO, 2007, p.16) 
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  Buscamos ainda através da pesquisa, aprofundar o “mundo dos significados 

das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, medidas e estatísticas” (MINAYO, 1998, p.22) 

Para a autora, é o próprio caráter do objeto de conhecimento – o homem e a 

sociedade – que impulsiona o pesquisador social a não se conformar com a 

problematização do produto humano objetivado e a buscar os “significados da ação 

humana que constrói a história” (p.36). 

Dessa forma, considerando-se o objeto de estudo como elemento social que 

envolve objetividades e subjetividades presentes nas relações sociais estabelecidas, 

não podendo ser simplesmente quantificado numa perspectiva reducionista e 

ignorando a subjetividade nele presente, buscamos a compreensão das 

subjetividades e dos significados que constituem o objeto social.  

A opção pela pesquisa com enfoque qualitativo deve-se a motivações 

especiais: por tratar-se de uma possibilidade de capturar a essência das 

informações fornecidas pelos pesquisados e não apenas dados estatísticos, mas 

também, pelo objeto em estudo que naturalmente sugere a importância no 

aprofundamento da qualidade e não da quantidade das informações e referências. 

Nesse sentido Minayo (2007, p.21), assim afirma: 

[...] pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, como um nível de realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 
mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 
 

Essas motivações também foram pontuadas a partir do que considera 

Triviños (1987 p.117), quando afirma que as posições qualitativas baseiam-se 

especialmente na fenomenologia e no marxismo, enfatizando o enfoque crítico-
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participativo com visão histórico-estrutural. O autor ainda diz que a mesma opção 

constitui-se numa proposta 

 
[...] dialética da realidade social, que parte da necessidade de conhecer 
(através de percepções, reflexão e intuição) a realidade, para transformá-la 
em processos contextuais e dinâmicos complexos (Marx, Engels, Gramsci, 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Harbemas, etc). 

 

  Ludke e André (1986, p.12,) referenciadas em Bogdan e Biklen, apontam as 

características fundamentais da pesquisa qualitativa: o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. 

Portanto, a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra 

através do trabalho intensivo de campo. Enfatiza mais o processo do que o produto, 

ou seja, o pesquisador verifica como o problema se manifesta nas atividades, nos 

procedimentos e nas interações cotidianas. 

 

2.2. O Campo da Investigação e os Sujeitos da Pesquisa 

 

  Pela natureza do nosso objeto de estudo, tomamos como campo de pesquisa 

a Secretaria Especial de Direitos Humanos localizada na cidade de Brasília por ser o 

lócus no qual emanaram proposições, e as ações que nortearam a elaboração do 

Plano e garantiram a sua implantação. 

Para a definição do campo demos os seguintes passos: Inicialmente 

realizamos uma busca na home page6 da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

com o objetivo de obter informações mais detalhadas sobre o Comitê Nacional de 

Educação e Direitos Humanos, sua formação, seus objetivos, suas atividades. 

                                                
6 Local na Internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou mais páginas de hiper textos 
que podem conter textos, gráficos e informações em multimídia. 



 72 

 Encontramos entre outros documentos a Portaria de Nº. 66, de julho de 2003 

que instituiu o Comitê, publicada no DOU-Diário Oficial da União em 10 de setembro 

de 2003, na seção 1, pelo então Secretário Especial dos Direitos Humanos, Nilmário 

de Miranda, considerando e tomando como base os instrumentos internacionais 

referentes à educação em direitos humanos.  

De posse desses instrumentos, realizamos uma análise documental como 

propõem Ludke e André (1986, p.40) objetivando: “fazer inferência sobre valores, os 

sentimentos, as intenções e a ideologia das fontes ou dos autores do documento”  

Da análise desses documentos pudemos ter uma melhor compreensão 

acerca dos sujeitos, seus valores, intenções, concepções e grau de participação na 

elaboração e implantação do PNEDH.  

 Entretanto, embora sendo nosso primeiro procedimento, a análise 

documental foi perpassando a pesquisa à medida que sentíamos necessidade de  

retomar as leituras dos documentos, de modo que pudéssemos ter um melhor  

esclarecimento e compreensão acerca dos posicionamentos e o que escrito no 

roteiros de entrevistas  pelos participantes da pesquisa. 

Quanto ao documento - Portaria nº 98 -  traz em seu texto, à importância de 

se considerar as propostas de ações governamentais contidas no Programa 

Nacional de Direitos Humanos/PNDH e, ainda, a importância de uma educação 

voltada para desenvolver uma cultura de valorização da diversidade, da tolerância, 

contribuindo para formação e  consolidação de um país mais democrático,  

reduzindo  as violações aos direitos humanos. 
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2.3. Sujeitos da pesquisa e instrumentos de coleta das informações 

   

Com base nas relações entre o objeto do estudo tomamos por sujeitos de 

nossa pesquisa os membros componentes do Comitê Nacional de Educação em 

Direitos Humanos, por se tratar da equipe que participou da elaboração e 

implantação do PNEDH. A nossa opção ainda se justifica por entendermos que 

esses sujeitos compreenderiam os passos e as ações que nortearam todo o 

processo de elaboração e implantação do Plano.  

Nesse sentido buscamos informações através desses sujeitos que 

participaram do processo de elaboração do PNEDH. Assim nos foi possível 

conhecer os passos que ocorreram para a elaboração de um documento tão 

importante e as primeiras ações para sua implantação.  

 Um outro passo dado foi buscarmos conhecer o conteúdo do PNEDH. Em 

seguida, procuramos no próprio documento - PNEDH - relacionar as pessoas que 

faziam parte do Comitê. Esse mapeamento nos permitiu levantarmos o contingente 

de 25 componentes do Comitê, conforme quadro 1: 

QUADRO 1 

Distribuição dos Membros do CNEDH 

REPRESENTAÇÃO N % 

Coordenação  2 8 

Representantes Nacionais 14 56 

Representação da Unesco/Brasil 1 4 

Representantes do MEC 4 16 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos 4 16 

TOTAL 25 100 

   Fonte: Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2006. 

 

Como podemos observar os 25 membros do Comitê estão atuando em 

diferentes representações. A maior atuação 56% está na Equipe de Representantes 
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Nacionais. Esses representantes são profissionais que atuam na área de Educação 

e Direitos Humanos. 

Após o levantamento dos membros do Comitê, procuramos localizar seus e-

mails através da Secretaria Especial de Direitos Humanos7 e percebemos que todos 

tinham endereço eletrônico. 

Enviamos a carta de apresentação8 e o roteiro da entrevista9, para os 

membros do Comitê, dos quais apenas 5 (cinco) retornaram o roteiro da entrevista 

respondida. Diante desse fato, resolvemos enviar uma nova mensagem para os 

membros que ainda não tinham enviado o roteiro da entrevista, ressaltando a 

importância das suas contribuições para nossa pesquisa. 

Entretanto mesmo com a segunda tentativa, obtivemos dois retornos, dentre 

eles um roteiro da entrevista respondida e um e-mail justificando não ter tempo 

disponível para responder. Assim, os nossos sujeitos de pesquisa se constituiu num  

grupo de 4 (quatro) membros do Comitê que se apresentam conforme o quadro 2: 

QUADRO 2 

Distribuição dos sujeitos da pesquisa 

 

SUJEITOS N % 

Representantes Nacionais 3 75 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos 1 25 

TOTAL 4 100 

   Fonte: Roteiro da entrevista. 

 Como podemos observar, três dos nossos sujeitos são Representantes 

Nacionais, e um da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.  

                                                
7 Disponível no site: <http://www.planalto.gov.br/sedh. Acesso em: 14/03/2007. 
8 A carta encontra-se no anexo 1. 
9 O roteiro da entrevista encontra-se no anexo 2. 
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O roteiro da entrevista configurou-se como um dos nossos instrumentos de 

coleta das informações. Ela possibilita ao entrevistador o aprofundamento de pontos 

importantes a serem investigados, permitindo esclarecimentos e adaptações que a 

tornem eficaz na obtenção das informações desejadas. Na entrevista a relação que 

se cria é de interação. Para Ludke e André (1986, p.34) 

[...] a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é de que ela 
permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 
praticamente como qualquer tipo de informante e sobre os mais variados 
tópicos. 

 

Assim sendo, o roteiro da entrevista foi constituído por questões abertas e 

fechadas. As questões fechadas possibilitaram-nos traçar o perfil sócio-profissional 

bem como colher informações acerca das Instituições em que os sujeitos atuam. 

Como podemos observar no quadro 3: 

QUADRO 3 

Perfil Sócio-Profissional 

 

Gênero 3 femininos 1 masculino - 

Faixa etária > 32 anos < 87 anos - 

Escolaridade 4 graduados 3 pós-graduados - 

Instituição onde Trabalha 2 de Universidades 1 Aposentado 
1 em 

Órgãos 
Públicos 

Atividade Profissional 2 Professores 
Universitários 

1 Não Indicou 1 Assessor  

Tempo de atuação 

profissional 
Entre 32 e 36 anos - 2 Semanas 

Participação em 

Sindicatos ou 

Associações 

3 são filiados á 
sindicatos 

1 não indicou. - 

   Fonte: Dados coletados através do roteiro da entrevista. 

 

 De acordo com o que analisamos nos roteiros de entrevistas, os sujeitos 

envolvidos nesse estudo apresentam o seguinte perfil: três são do gênero feminino e 
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um do gênero masculino, estando na faixa etária entre trinta e oitenta e sete anos. 

Três são pós-graduados, um é graduado. 

Observamos ainda que dois dos entrevistados trabalham na área de 

educação atuando como professores ou áreas afins, voltados diretamente para a 

formação, atuando também em sindicatos e associações da sua categoria 

profissional. Dois não atuam em educação diretamente nem participam de 

movimentos ou associações sindicais de sua categoria profissional. 

Através dessas informações, observamos que os membros do Comitê que 

participaram da elaboração do PNEDH, em sua maioria, possuem uma formação e 

desenvolvem atividades profissionais definidas, voltadas para os Direitos Humanos, 

atividades estas, solidificadas através das experiências adquiridas. 

Observamos ainda que as Instituições nas quais eles trabalhem na sua 

maioria atuam de forma sistemática na promoção de formações e ações ligadas à 

área de direitos humanos. Vejamos o quadro 4 abaixo: 

 

QUADRO 4 

Empresa que os sujeitos atuam 

 

Ações em direitos humanos 

desenvolvidas pela 

instituição/empresa  

3 afirmaram que as 

instituições realizam 
1 não indicou 

Formação promovida pela instituição 

na área de direitos humanos 

3 afirmaram que as 

instituições promovem 

1 indicou que não 

promove 

Programa e/ou projetos sociais 

desenvolvido pela instituição 

3 afirmaram que as 

instituições desenvolvem 
1 não informou 

   Fonte: Dados coletados através do roteiro da entrevista. 

 

Após a identificação, procuramos localizar os sujeitos de nossa pesquisa, 

percebemos que os mesmos estavam espalhados pelo no território nacional, uma 

vez que  atuavam em Instituições localizadas em vários estados da federação, o que 
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em parte sugeriria  a princípio, um desafio em estabelecer contato direto e contínuo 

com os mesmos. 

 Em segundo lugar o desafio se constituía, também pelas atribuições que cada 

sujeito desenvolve no seu cotidiano laboral, tais como: viagens, participação em 

congressos e outros eventos em diferentes cidades desse país continente. 

Diante dessa constatação decidimos que a forma de nos comunicar e 

realizarmos a pesquisa, seriam através da Internet, utilizando o e-mail para 

enviarmos a carta de apresentação e o roteiro de entrevista. 

Seguido o percurso da nossa pesquisa, uma vez decidida a forma como  

realizarmos a aplicação do roteiro de entrevista, buscamos a relação de endereços 

eletrônicos dos membros do CNEDH com objetivo de contatarmos com os sujeitos 

da pesquisa. Após contato telefônico com um dos membros do Comitê, foi enviado 

através de e-mail, uma relação de endereços eletrônicos dos membros do Comitê, a 

qual foi utilizada para encaminharmos a carta de apresentação e o roteiro da 

entrevista.  

No mês de Abril de 2007, enviamos o roteiro de entrevista, para os endereços 

eletrônicos relacionados anteriormente, acompanhado de uma carta de 

apresentação da pesquisa e da pesquisadora (anexo 2).  

Estabelecemos para o retorno dos mesmos, uma data limite que 

possibilitasse o tempo necessário para respondê-lo favorecendo o seu retorno e o 

tratamento das informações coletadas.  

Ao final da data estabelecida, apenas cinco roteiros de entrevista foram 

retornados. Diante desse fato, resolvemos enviar uma nova mensagem ressaltando 

a importância das informações, ampliando um novo prazo para retorno dos roteiros 

das entrevistas respondidas. Entretanto mesmo com a segunda tentativa, obtivemos 
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apenas mais dois retornos, dentre eles um roteiro respondido e um pedido de 

desculpas, justificando não ter tempo disponível para responder. 

Ao final do prazo possível para respostas dos e-mails enviados, apenas seis 

retornaram, dos quais apenas quatro constituíram-se sujeitos que participaram da 

elaboração do PNEDH, um que participou da revisão do documento e outro que não 

participou.  

Com o número de seis roteiros de entrevista respondidos, passamos a leitura 

de cada um com o objetivo de no primeiro momento conhecer um pouco de cada 

sujeito, buscando nas suas características traçar um primeiro perfil, de modo a 

conhecer a formação de cada um, bem como as atividades que exerciam,  

concepções acerca de educação em direitos humanos e a participação na 

elaboração e implantação do PNEDH. 

       Após essa leitura categorizamos os sujeitos identificando-os com letras do 

alfabeto. Para cada entrevista analisada, atribuímos uma letra. Ressaltamos que 

dois dos seis sujeitos por não terem participado da elaboração e implantação do 

Plano, não foram tomados como sujeitos desse estudo. 

Separamos os sujeitos da seguinte forma: os quatro sujeitos que participaram 

da elaboração do PNEDH foram identificados como entrevistados A, B, C e D da 

seguinte forma (EA, EB, EC e ED). Ao final da primeira leitura e da categorização 

dos sujeitos, passamos então à análise das informações coletadas no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO 3 

CONHECENDO O PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS/PNEDH 

 

                                                         



 80 

                          “A educação em direitos humanos vai além 
de uma  aprendizagem  cognitiva, incluindo o 
desenvolvimento social e emocional de quem                                    

se envolve no processo ensino-aprendizagem. 

Plano Mundial de Educação em Direitos Humanos – 
PMEDH/2005  

 
 

           Constituiu-se  o nosso objetivo de estudo analisar o processo de elaboração e 

implantação do Plano. O material que serviu de base para a análise foi as 

entrevistas obtidas através de e-mail enviados aos sujeitos participante de nossa 

pesquisa.  

3.1 Concepções dos sujeitos sobre Direitos Humanos 

 

Partindo da análise das informações referentes à inserção da temática direitos 

humanos na vida dos sujeitos da pesquisa, observamos que os mesmos apresentam 

uma formação bem alicerçada na temática em questão, demonstrando um 

conhecimento adquirido ao longo de experiências vivenciadas anteriormente.  

Para EA seu primeiro contato com a temática direitos humanos se deu ainda 

quando estudante de graduação, no qual participava de movimentos estudantis.  

 Na faculdade de direito, em Uberlândia-MG, participei do movimento 
estudantil. Tivemos uma formação política continuada, pois o grupo 
percebia a importância disso. Trazíamos sempre temas interessantes ao 
debate, e iniciamos nosso grupo dentro do direito com a discussão de 
assessoria jurídica popular, que não possui atualmente um conceito 
formado, mas que jamais pode ser deslocada dos direitos humanos (EA). 

 

Observamos que o contato inicial com a temática direitos humanos, 

aconteceu no campo da educação formal, ou seja, na universidade quando ainda 

cursava a graduação em direito. Entretanto, fica claro que a inserção com a área de 

Direitos Humanos ocorreu através da sua participação em grupo de movimento 

estudantil, através de leituras e debates. Os demais sujeitos se referem a uma longa 
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jornadas, na sua maioria apresenta ampla participação em movimentos e 

organizações sociais, incluindo também organizações não governamentais.  

Interessante perceber, que os direitos humanos são conquistas do ser 

humano na luta por melhores condições de vida. Dessa forma, entendemos que são, 

na verdade, todos os direitos fundamentais para que a pessoa tenha uma vida 

digna. Segundo Dallari (1998, p.7): 

 
Todos os seres humanos devem ter asseguradas, desde o nascimento, as 
condições mínimas necessárias para se tornarem úteis à humanidade, 
como também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a 
vida em sociedade pode proporcionar. É a esse conjunto de condições que 
se dá o nome de direitos humanos. 

 

Entretanto os direitos, por sua vez, somente estarão garantidos no momento 

em que diminuírem as desigualdades e sejam efetivadas as condições de 

oportunidades tornando-se evidente a urgência em garanti-los, o que exige uma 

participação direta de todos os movimentos e organização da sociedade. 

Sendo assim, concordamos com Bobbio no sentido de que a garantia dos 

direitos humanos não é mais um problema filosófico e sim, político, relacionando-se 

diretamente com o nível de compromisso dos que gerem as políticas públicas do 

país e do conhecimento da população sob os mesmos para de fato efetiva-los.   

A compreensão sobre os direitos humanos é fundamentalmente importante 

para desenvolver qualquer processo de conscientização ou transformação de uma 

pessoa ou sociedade. Para Arendt, 1974: 

A privação fundamental dos direitos humanos se manifesta primeira e, 
sobretudo na privação de um lugar no mundo que torne significativas as 
opiniões e efetivas as ações (p. 375). 

 

Nessa perspectiva acreditamos que o processo de elaboração e implantação 

de uma política pública como o PNEDH, que objetiva a educação em direitos 
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humanos, pode ser um instrumento que contribua para o fortalecimento de uma 

sociedade mais democrática.  

Os sujeitos EB, ED e EC iniciaram as suas inserções nessa área como 

participantes de movimentos sociais e ONGs, realizando atividades ligadas 

diretamente á promoção e defesa dos direitos humanos. Como podemos observar 

nas falas abaixo: 

Como participante do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) do 
Rio Grande do Sul (EB). 

 

Desde 1972 na Comissão de Justiça e Paz de São Paulo (ED). 
 

De modo sistemático, através da colaboração com uma ONG que trabalha 
com educação em Direitos Humanos (EC). 

 

Essas falas evidenciaram que todos os sujeitos EB, ED e EC tiveram seus 

primeiros contatos com a temática direitos humanos, através da participação em 

entidades que desenvolviam atividades nessa área. É importante ressaltar a 

importância dos movimentos sociais e entidades na formação dos mesmos como 

cidadãos críticos e conhecedores dos seus deveres e direitos. 

Essa perspectiva também está em consonância com o PNEDH na área de 

Educação Não-formal na qual: 

Todos os cidadãos estão em permanente processo de reflexão e 
aprendizado. Este ocorre durante toda a vida, pois a aquisição de 
conhecimento não acontece somente nas escolas e universidades, mas nos 
locais de trabalho, nas cidades, nos movimentos sociais, nas associações 
civis, nas organizações não-governamentais, dentre outros. 
A educação não-formal, enquanto modalidade de ensino/aprendizagem 
implementada durante a trajetória de vida das pessoas, pode ser 
compreendida em seis dimensões: a qualificação dos indivíduos para o 
trabalho; a adoção e exercício de práticas voltadas para a comunidade; a 
aprendizagem política de direitos através da participação em grupos sociais; 
a educação realizada na e pela mídia; a aprendizagem de conteúdos da 
escolarização formal em modalidades e esferas diversificadas; e, 
finalmente, a educação para a vida, no sentido de garantir a qualidade de 
vida (PNEDH, 2003, p.28). 
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Percebemos que as experiências educativas adquiridas através da Educação 

Não-Formal contribuem para a sensibilização e a conscientização dos sujeitos na 

formação de cidadãos críticos, ampliando sua capacidade de conhecer e exigir seus 

direitos no âmbito social.  

Diante disso, entendemos que as experiências adquiridas em qualquer campo 

de formação, formal ou não-formal, são bases para a construção de conhecimentos 

por parte do ser humano e condições essenciais para o exercício da cidadania. 

Entretanto ter conhecimento somente não é suficiente. É necessário lutar pela 

efetividade dos direitos elencados na norma constitucional quanto ao conjunto dos 

direitos e pela ampliação de novos direitos compreendendo que essa é uma 

conquista histórica. 

 
 
 
3.2 Concepção, formação e ações dos Sujeitos sobre Direitos Humanos. 

 

 

Um dos aspectos ressaltados no conjunto dos dados diz respeito a 

compreensão dos membros do Comitê acerca da temática Direitos Humanos no 

contexto social, político e econômico atual. Percebemos na fala de EB, que a 

compreensão dos Direitos Humanos no contexto sócio, político e econômico está 

vinculado ao pleno exercício da cidadania, estabelecendo uma relação direta com a 

Democracia. 

São componentes fundantes da democracia. Carecemos de direitos sociais 
e econômicos. Sua inexistência torna-se permanente dificuldade para a 
construção de uma sociedade democrática (EB). 
 

Dessa forma, uma sociedade democrática faz da igualdade uma prioridade 

fundamental, devendo ser entendida não como uniformidade, mas como direito a 

oportunidades. A igualdade deve ter como fator principal o direito humano para a 
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realização da cidadania. Pois é ela que vai garantir que se estabeleça uma relação 

de proteção.  

A Constituição Federal traz em seu título I, que tem como fundamento, no que 

se refere aos direitos do homem, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Prescreve 

ainda, como objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais. 

Em seu título II afirma os direitos civis, sociais e políticos do cidadão. 

Entretanto, na prática, a afirmação constitucional destes direitos não é garantia 

suficiente de sua efetividade, pois historicamente, os direitos humanos são 

concebidos como mecanismos de defesa dos cidadãos contra o arbítrio dos 

governantes e abusos do Estado. Porém, como é o Estado que legisla e que deveria 

garantir sua aplicação, ocorre à ineficácia dos mesmos. 

Entretanto para que aconteça essa mudança de valores, a sociedade deve 

estabelecer os direitos humanos como fundamentais para o processo democrático e 

o exercício da cidadania. Esse entendimento é formalizado por um dos sujeitos da 

pesquisa: 

A temática dos direitos humanos permeia (ou deveria permear) todas as 
ações políticas. Não compreendo qualquer atuação cidadã que 
desconsidere os direitos de todos à vida, à educação emancipadora, à 
participação nos processos políticos etc. Porém, grande parte desses 
direitos não está assegurada a todos, seja por falta de vontade política dos 
administradores do qual se presume o direito de decisão sobre 
investimentos e prioridades dentro de uma agenda social (em geral, 
preterida por uma agenda econômica) (EB). 

 

É interessante perceber que a temática dos direitos humanos, mesmo 

estando permeando as ações políticas, ainda  requer da vontade política dos 

administradores para que essa temática seja discutida com a sociedade. 
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Nessa perspectiva, EB percebe os movimentos sociais como elemento 

fortalecedor dos direitos humanos no cenário político do país e do fortalecimento da 

igualdade de oportunidades e da união, compreendendo ainda, que necessitamos 

investir na educação como instrumento de transformação social. Assim, podemos 

observar através da fala de outro sujeito pesquisado: 

 
Eu creio que a temática de direitos humanos avançou muito, mas 
infelizmente ainda tem que caminhar a passos largos para que possamos 
efetivamente ter conquistados tais direitos.  Acredito que os movimentos 
sociais contribuem bastante para que o tema seja pautado no cenário 
político, e, por conseguinte, tenha reflexos no contexto econômico. Por isso 
a educação em direitos humanos é importante, para que os direitos 
humanos não sejam tratados como um tema dissociado de questões 
sociais, políticas e econômicas (EA). 
 

 

A partir dessa fala podemos perceber a importância atribuída à educação em 

direitos humanos, que tem a função de refletir sobre ás questões sociais, políticas e 

econômicas, na perspectiva de intervenção na sociedade. 

Interessante verificar, que os direitos humanos estão diretamente 

relacionados com a afirmação da dignidade humana, constituindo o alicerce para a 

construção de sociedades mais justas, participativas e democráticas. Como 

podemos observar na fala abaixo: 

Estão intimamente associados à afirmação da dignidade humana, à luta 
contra toda forma de desigualdade, violência e discriminação, e à 
construção de sociedades justas e democráticas (EC). 
 
 

Parece importante destacar que, a democracia é compreendida como um 

regime político que melhor protege e promove os direitos humanos. Ela é definida 

ainda, como regime fundado na soberania popular, na separação e desconcentração 

de poderes, com pleno respeito aos direitos humanos. Pode ser ainda, um dos 

componentes da interação social que transforma o Estado de Direito no interesse 
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dos dominados, compensando a desigualdade social com os direitos morais. Como 

é possível constatar na expressão de um sujeito da pesquisa. 

 
Direitos Humanos pode ser uma bandeira que una todas as pessoas acima 
dos partidos e dos governos, no momento em que vivemos tão desiludidos 
dos partidos e dos políticos (ED). 
 
 

  Podemos inferir pela fala de ED que, os direitos humanos e os valores que 

permeiam as relações humanas, devem estar presentes na concretude da 

organização da vida social. Entretanto, nos remete a uma reflexão relacionando o 

momento social em que vivemos permeados de inúmeras inquietações, violações de 

direitos e descrédito nas instituições públicas.  

  Percebemos que é fundamental fortalecer a questão da cidadania e direitos 

humanos em todos os campos de formação, de modo a oportunizar a comunidade o 

acesso a esses conhecimentos de interesse fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade.  

O sujeito a seguir nos faz refletir sobre as nossas ações cotidianas e sob o 

papel de cada um de nós como cidadão e a participação e a mobilização das 

pessoas para garantir seus direitos sociais.  

 
Não sou militante da área; sou uma técnica do Ministério da Educação. 
Penso que ainda falta muito para que tenhamos um país com direitos 
humanos. Exemplo: um dia passava por uma rua em que uma pessoa 
estava dormindo na calçada e fiquei pensando: “Trabalho com esta temática 
e não sei se ajudo, efetivamente, a mudar esta realidade”. Os direitos de 
terceira e quarta geração são muito importantes; contudo, não alcançamos 
nem respeito pela vida ainda.  Muitos são os que sofrem por não serem 
considerados(as) como pessoas, ou seja, gente que merece ser tratada 
como ser humano (ex.: mulheres maltratadas, trabalhadores(as) 
escravizados(as), crianças abusadas sexualmente e etc). 
Do ponto de vista social, precisamos buscar legitimidade, acúmulo político 
junto à sociedade para que este tema seja conhecido e visto como 
importante, pois, enquanto a sociedade imaginar que o movimento de 
direitos humanos defende tão somente os presidiários, não teremos a 
confiança, o respeito, a aceitação e o engajamento de outros grupos 
sociais. 
Do ponto de vista político, também precisamos de abertura junto às 
entidades políticas (sindicatos, partidos, associações da sociedade civil, 
congresso, assembléias legislativas, nos Poderes Executivo, Legislativo e 
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Judiciário) para que as ações realizadas nas mais diversas instâncias levem 
em consideração as perspectivas dos direitos humanos. 
Na esfera econômica, a lógica capitalista é o maior empecilho para que os 
direitos humanos sejam colocados em prática porque o capitalismo favorece 
a exclusão, a desigualdade. A defesa da dignidade humana pode avançar 
no nível político e cultural; contudo, os interesses das corporações e do 
empresariado apontam para a direção do lucro, do tratamento diferenciado 
das pessoas em função do consumo (EC). 
 
 

Entendemos que, para o avanço da democracia, são necessários o fim dos 

privilégios e a disseminação de um pensamento que proporcione a cultura da 

igualdade, reconhecendo que todos nós somos sujeitos de direito. Nesse sentido, 

concordamos com Telles (1994), ao afirmar que: 

Longe de corresponder a um processo harmonioso e linear, esta é uma 
construção a cada momento feita e refeita no terreno conflituoso e sempre 
problemático da vida social. Mas sinaliza um campo no qual a utopia 
democrática pode ser formulada na aposta de que homens e mulheres 
descubram o sentido do espaço público nas quais as diferenças se 
expressam e se representam numa interlocução possível; no qual valores 
circulam, argumentos se articulam e as opiniões se formam; no qual 
parâmetros públicos podem ser construídos e reconstruídos como balizas 
para o debate em torno de questões pertinentes; e no qual, enfim, a 
dimensão ética da vida social pode se constituir através da convivência 
democrática com as diferenças e os conflitos que elas carregam exigindo 
por isso mesmo, de cada um, a cada momento, o exercício desta 
capacidade propriamente moral de discernimento entre o justo e o injusto. 
Esta medida, por ser desprovida de garantias e pontos fixos, ainda mais 
nesse final de século que fez desmoronar antigas certezas, só pode ser 
construídas numa permanente e sempre renovada negociação (p. 48). 
 

 

Consideramos ainda, um grande desafio, para a implantação da política 

nacional de direitos humanos, sedimentar as áreas propostas para a ação da 

mesma a partir dos conteúdos no campo formal do universo escolar e nos outros 

espaços sociais como propõe o próprio Plano. 

Em síntese, concebemos a Educação como Direito Humano básico, em 

concordância com Freire (1987) quando diz que o ser humano na sua vocação de 

querer “ser mais”, busca superar sua condição de existência no mundo.  

Um outro aspecto importante e que fundamenta a Educação como um Direito 

Humano refere-se ao acesso à educação como base para a realização dos outros 
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Direitos. A educação é base constitutiva na formação do ser humano, bem como na 

defesa e na constituição dos outros direitos econômicos, sociais e culturais. 

Desse modo, a educação é compreendida como um direito em si mesmo e 
um meio indispensável para o acesso a outros direitos. A educação ganha, 
portanto mais importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento 
humano e às suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos 
socialmente excluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a 
cidadania plena para a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de 
valores atitudes e comportamentos, além da defesa socioambiental12 e da 
justiça social (PNEDH, 2006, p.18). 
 
 

Apesar de no Brasil, este direito há muitos anos está estabelecido em lei, 

diferentemente de muitos países do terceiro mundo, mesmo assim esse fato não 

tem garantido que esse direito seja efetivado com qualidade. 

Em 1946 com a promulgação da Constituição brasileira, estabeleceu-se o 

Regime Democrático. No que se refere á educação, a Constituição de 1946 corrige 

um dos maiores retrocessos da Constituição de 1937, quando em seu Art.166 

restabelece a Educação como direito “[...] Art. 166 - A educação é um direito de 

todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana”. 

Com já vimos anteriormente, Educar para os Direitos Humanos é 

essencialmente proporcionar uma formação de cultura de respeito à dignidade 

humana através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, ética, da 

justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz. 

Entende-se nessa perspectiva, a importância atribuída á formação humana, seja ela 

no âmbito formal ou informal.  

Dentro desta linha o PNEDH apresenta também entre outros objetivos a 

formação dessa cultura, criando, influenciando, compartilhando e consolidando 

mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos, transformando a 

sociedade através de práticas. Para isso: 
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a educação ganha maior importância quando direcionada ao pleno 
desenvolvimento humano e às suas potencialidades e a elevação da auto-
estima dos grupos socialmente excluídos, de modo a efetivar a cidadania 
plena para a construção de conhecimentos, no desenvolvimento de valores, 
crenças e atitudes em favor dos direitos humanos, na defesa do meio 
ambiente, dos outros seres vivos e da justiça social (PNEDH, BRASIL, 
2006, p.18). 
 

É necessário investir na formação e nas práticas pedagógicas que tenham 

como objetivo à construção de relações sociais que manifestem transparência e 

justiça, favorecendo o compromisso coletivo e fortalecendo os movimentos e 

organizações da sociedade civil. 

Durante a análise verificamos que cinco sujeitos da pesquisa não realizaram 

nenhum curso de formação na área de direitos humanos. Apenas um realizou curso 

de extensão. 

Acreditamos que essa ausência de formação específica à temática, 

demonstre ainda o pouco investimento que ocorre no Brasil no campo da formação 

dos direitos humanos. Por outro lado algumas práticas pedagógicas, em especial as 

que estão inseridas nos espaços formais estão desconectados da realidade social 

como destaca Candau: 

a falta de articulação com o contexto social, a realidade vivida não tem 
qualquer relação com as práticas educativas, o cotidiano educacional 
transforma-se num mundo auto referido, que ignora o cotidiano social 
(1999,p.17). 
 

 Dificultando a construção do senso crítico coletivo no qual o educando está 

inserido. É por esta razão que a educação é aqui entendida como: 

A formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de 
conhecimento, de julgamento e de escolha para viver conscientemente em 
sociedade, o que inclui também a noção de que o processo educacional em 
si contribui tanto para conservar quanto para mudar valores, crenças, 
mentalidades, costumes e práticas (BENEVIDES. 1996.p. 225). 
 
 

Sob essa visão, através da formação é possível experienciar valores, 

princípios e práticas de cidadania como forma de superação do individualismo e das 

relações autoritárias e de poder. 
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Ampliando o estudo, passamos a verificar quais as ações, ou trabalhos 

desenvolvidos na perspectiva dos “Direitos Humanos” estão sendo desenvolvidos 

pelos sujeitos da pesquisa. 

Todos os sujeitos têm consideráveis ações desenvolvidas na sociedade, tanto 

na área acadêmica, com publicação de trabalhos, na área social, através de 

intervenções diretas. Percebem-se pontos comuns nas falas de EA, EB e EC o 

envolvimento em vários órgãos como curadores, assessores, conselheiros e 

fundadores de instituições que promovem atividades voltadas á promoção dos 

direitos humanos, como podemos verificar nas falas abaixo, quando perguntamos:  

Sim, em trabalhos de assessoria junto aos movimentos sociais (EA). 
 

Como participante de movimento social fiz parte do MJDH. Como 
acadêmico tenho Tese e artigos publicados sobre o tema (EB). 
 
Sim. Cursos no nível da graduação e da pós-graduação; pesquisas; 
assessorias; atividades de formação de continuada de professores de redes 
públicas; participação em projetos desenvolvidos em diferentes países 
latino-americanos (EC). 
 
Sim. 25 anos na Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Rede Brasileira de 
Educação em Direitos Humanos (fundadora). Conectas (Conselheira). 
Comissão da UNESCO – Direitos Humanos, Tolerância e Paz. Comunidade 
Solidária (Conselho). Fundo Brasil de Direitos Humanos (Curadora) (ED). 
 

 

Além disso, verificamos a inserção de um dos entrevistados no campo de 

formação de professores e participação em projetos internacionais. Dessa forma é 

possível inferir que  a equipe formada para elaborar o PNEDH, está em consonância 

com o texto de apresentação do mesmo: 

O processo de elaboração do PNEDH teve início em 2003, com a criação 
do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH), por meio 
da Portaria n° 98/1993 da SEDH/PR, formado por especialistas, 
representantes da sociedade civil, instituições públicas e privadas e 
organismos internacionais. 
Fruto de um trabalho concentrado do CNEDH, a primeira versão do PNEDH 
foi lançada pelo MEC e a SEDH em dezembro daquele ano, para orientar a 
implementação de políticas, programas e ações comprometidas com a 
cultura de respeito e promoção dos direitos humanos. 
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Consideramos que esse aspecto tenha contribuído com uma visão mais 

ampla de educação em direitos humanos uma vez que a formação do Comitê possui 

colaboradores de diversas áreas de atuação e formação, proporcionando a 

elaboração de cinco dimensões importantes para a sociedade. 

 
 

3.3 Concepções dos Sujeitos sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos por se tratar de um 

documento nacional de política pública voltada para a educação em direitos 

humanos, é um importante instrumento de educação, está direcionado para a 

formação de uma sociedade mais justa e comprometida com a igualdade e a 

efetivação dos direitos, para todas as pessoas sem distinção, pois: 

O estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos 
como universais indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, 
todas as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva da 
construção de uma sociedade baseada na promoção da igualdade de 
oportunidades e da equidade, no respeito á diversidade e na consolidação 
de uma cultura democrática e cidadã (PNEDH, BRASIL, 2006). 10 
 

Diante dessa afirmação, percebemos a importância de analisarmos a 

concepção que os integrantes do Comitê trazem sobre o PNEDH, como base no 

conhecimento das relações construídas por cada integrante. 

 

3.3.1 Visão dos entrevistados sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos, o processo de elaboração e a consulta pública. 

 

Quando questionados sobre a sua visão dos sujeitos da pesquisa em relação 

ao PNEDH, dois entrevistados EB e EC afirmaram que o Plano representa, 

sobretudo, um avanço na construção de uma cultura nacional de Direitos Humanos, 

                                                
10 Esta citação refere-se na íntegra á parte da apresentação do PNEDH.  
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além de ser um documento imprescindível para a efetivação dos Direitos Humanos 

em nosso país.  

O PNEDH representa um avanço na construção de uma cultura nacional de 
Direitos Humanos. Trata-se de uma experiência pioneira que precisa ser 
enraizada e criticada pela sociedade brasileira (EB). 
 
Constitui uma referência básica para o desenvolvimento de diferentes 
programas e ações que favoreçam a construção de uma cultura dos DDHH 
na nossa sociedade (EC). 
 

Constatamos que estas falas estão em consonância com o PNEDH, enquanto 

documento nacional, resultado de uma ação e esforço que se propõe a contribuir 

para a construção de uma política pública de educação em direitos humanos. Essa 

política está voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes de 

seus direitos e seus meios de proteção, e uma cultura voltada para o respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana promovido nos processos da educação 

formal e não-formal. 

  Outro sujeito da pesquisa traz elementos focando o caráter transversal da 

Educação em Direitos Humanos como um novo conceito para prática educativa e 

para a formação.  

Acho importantíssimo e totalmente necessário. A educação em direitos 
humanos faz com que o tema não seja tratado como algo dissociado de 
questões sociais, políticas e econômicas. Este caráter transversal dinamiza 
e dá forma a um novo conceito e prática de educação, no meu entender. 
Pois a formação em direitos humanos deve ser iniciada na infância (EA). 
 
 

Essa é uma das características da educação aos direitos humanos, o seu 

caráter interdisciplinar. A transversalidade proporciona à superação das 

tradicionais divisões em disciplinas estimulando a adoção de uma postura 

interdisciplinar, permitindo um encontro a uma colaboração mais sistemática e 

orgânica entre várias disciplinas dos currículos.  
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É oportuno observar que a educação em direitos humanos já há algum tempo 

é parte integrante do nosso sistema de educação. Isso é possível observar na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as nas 

orientações para a construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos vários 

cursos do ensino superior, elementos  que possibilitam a interação e a reflexão na 

inclusão de conteúdos e metodologias relativas á questão. 

A própria LDB nos mostra que: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: 
        I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

 

  Observamos também que as falas seguintes extraídas da análise, nos 

mostram a relação com os objetivos do PNEDH quando afirma que: 

 
a educação em direitos humanos é compreendida como um processo 
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, 
articulando as seguintes dimensões: 
a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos 
níveis cognitivo, social, ético e político; 
d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; 
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das violações. 
 
 

Para tanto, o processo educativo torna-se indispensável na formação do 

cidadão, uma vez que a educação voltada para os direitos humanos tem como 



 94 

pressuposto promover o pleno desenvolvimento do ser humano, com o objetivo de 

desenvolver suas potencialidade de conhecimento, de julgamento e de escolha para 

viver de forma consciente em sociedade. 

Outro sujeito afirma, ainda, que o PNEDH precisa ser mais incentivado em 

suas várias instâncias. 

 
Plano muito bem elaborado. Ainda pouco conhecido, precisa ser mais 
conhecido e incentivado, sobretudo no MEC, nas suas várias instâncias 
(ED). 
 

Nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa é possível perceber a 

ênfase o reconhecimento do avanço dessa área, no Brasil. Os mesmos 

destacam a construção de um documento que fortalece a concepção de uma 

educação voltada para a prática cotidiana, pautada nas relações de respeito, 

igualdade de oportunidades e efetivação dos direitos básicos que ofereçam 

condições de uma vida digna, como podemos verificar neste documento: 

As cinco frentes do PNEDH (Ensino Básico, Ensino Superior, Educação 
Não-formal, Segurança e Justiça e Mídia) são instâncias fundamentais para 
que as ações na área sejam realizadas. Porém, mais que um Plano com 
boas intenções; é preciso (e acredito que a SEDH, o MEC, o Ministério da 
Justiça e outros órgãos estejam buscando) a aplicação das propostas nas 
realidades locais (EA). 
 

Como é possível observar a fala de EA destaca a importância da aplicação 

das ações orientadas no documento, uma vez que a democracia, a cidadania e os 

direitos estão sempre em processo de construção. As reivindicações serão sempre 

historicamente determinadas. Como bem destacou Hannah Arendt (1998): "o que 

permanece inarredável, como pressuposto básico, é o direito a ter direito".  

No entendimento do sujeito pesquisado ED o PNEDH 

 não apresenta um cronograma de ações, o que o transforma mais em uma 
carta de intenções do que em um Plano. É necessário desmembrar as 
propostas apresentadas e conjugar ações em todas as esferas 
administrativas, articulando em rede, para que ele se efetive. Existe uma 
deficiência crônica na continuidade dos projetos da administração pública. 
Assim, tal como ocorreu com o PNE, receio que as descontinuidades tanto 
dos gestores quanto das políticas prejudiquem ou abortem as pretensões 
contidas no Plano. Mesmo assim, acredito que várias ações têm conseguido 
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êxito, apesar de todas as limitações impostas (orçamentárias políticas de 
articulação etc.) (ED). 
 
 

Ao dialogarmos com os sujeitos que participaram da elaboração do PNEDH 

os permite conhecer melhor os mecanismos de participação e suas concepções 

vivenciadas no percurso: 

Lutar pela universalização e pela efetivação dos direitos humanos significa, 
assim, formular, implementar e executar programas emancipatórios no 
âmbito dessas redes ou configurações de poderes - programas esses cujo 
valor básico é o ‘sentimento de civilidade’ em que se fundamenta a idéia 
mesma de comunidade. Segundo essa idéia, o que articula uma totalidade 
ética, fazendo do conjunto de indivíduos uma ‘comunidade’, não é o sistema 
jurídico-positivo, mas uma conexão muito mais profunda, que tem suas 
raízes no ‘espírito do povo’, do qual o sistema jurídico-positivo é apenas e 
tão somente uma de suas manifestações. Invocar o ‘sentimento de 
civilidade’, portanto, é fazer algo mais do que exigir o império da lei; é, para, 
além disso, promover a extensão da cidadania do plano político-institucional 
para os planos econômico, social, cultural e familiar, mediante o 
reconhecimento dos direitos dos indivíduos de influir nos destinos Globais 
da coletividade (FARIA, 1999, p.24). 
 

De modo geral, os sujeitos disseram que o tempo disponível para o processo 

de elaboração e discussão da 1ª versão do Plano foi insatisfatório, sendo contornada 

na 2ª versão através da realização de reuniões e encontros realizados nos vários 

Estados de forma participativa e com um tempo maior, como destaca EA:  

Em primeiro lugar, devo tecer elogios ao pessoal da secretaria especial de 
direitos humanos, que conduziu os trabalhos de forma brilhante. A 
comissão, em minha opinião, funcionou muito bem, conseguiram realizar 
várias reuniões, mesmo com a reduzida disponibilidade de horário de todos 
os membros. Também considero os encaminhamentos adequados e os 
prazos razoáveis. Quando se trata de reunir um número grande de pessoas, 
que residem nas diversas regiões do país, há uma certa dificuldade. Porém, 
a SEDH conseguiu contornar todos os problemas e está de fato de 
parabéns. A minha dificuldade foi no sentido de que não estava nomeada 
por portaria, então eu recebia os convites, mas tinha que aguardar quem 
estivesse nomeado confirmar ou não a participação. Assim, muitas vezes eu 
já havia agendado outro compromisso quando chegava à notícia de era eu 
quem iria participar. Assim, infelizmente não pude participar de forma 
completa de todos os espaços. Quanto ao resultado, ou seja, a publicação 
em si crê que contemplou o conjunto de “idéias” que todos os membros e 
colaboradores deram (EA). 
 

 

Um fator importante também destacado foi em relação à distância geográfica 

entre os membros da comissão que elaboraram o PNEDH, sendo dessa forma 
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reforçada pela pouca disponibilidade dos membros para a efetivação de reuniões 

com objetivo de concretizar o documento. 

Na minha opinião deveria ter havido mais discussões, encontros, talvez 
pesquisas. Mas na prática, devido, sobretudo às grandes distâncias entre as 
moradias dos membros do Comitê, isto não foi possível. O Plano é o 
resultado de muitos esforços e dedicação dos membros do Comitê 
(sobretudo) (ED). 
 

Mesmo com tantos obstáculos, foi destacado pelos entrevistados, sua 

satisfação na oportunidade e realização deste trabalho. 

Perante o processo elaboração do PNEDH, ocorreram consulta pública para 

que a sociedade civil pudesse contribuir com sugestões e a revisão do texto.  

A primeira redação foi de responsabilidade do Comitê envolvendo todos os 
seus membros.  Inspirou-se no estilo do Plano Nacional de Direitos 
Humanos. Houve também uma breve consulta pública on line. O trabalho 
esteve bastante pressionado pelo tempo disponível. O Plano foi elaborado 
em 6 meses e lançado em dezembro de 2003. A segunda versão foi 
elaborada de modo mais participativo, tendo sido realizados seminários em 
diferentes partes do país e uma sistematização de responsabilidade da 
UFRJ. Houve também um seminário para discutir a sistematização no Ro de 
Janeiro. A versão final ficou sob a responsabilidade do Comitê.Não é fácil 
elaborar um Plano desta natureza. Considero que uma das principais 
dificuldades consiste em lograr uma dedicação de tempo que permita um 
maior amadurecimento da relevância das ações propostas e dos 
instrumentos necessários para sua efetivação (EC). 
 

   

A Secretaria de Especial de Direitos Humanos - SEDH instituiu a 

Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos em 2004, com a 

atribuição de implementar ações e divulgação do plano, tornando-o público 

através do processo de Consulta Nacional para revisão e atualização do 

PNEDH, realizada por meio de Encontros Estaduais de Educação em Direitos 

Humanos. 

Dos quatro sujeitos, apenas dois coordenaram encontros estaduais, onde os 

objetivos eram: 

d) Divulgar e debater o PNEDH, com vistas à sua reelaboração e 
implementação; 

e) Envolver e articular entidades públicas e da sociedade civil para 
participarem do processo de consulta, revisão, implementação, 
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avaliação e monitoramento do PNEDH, assegurando a legitimidade do 
processo e a participação social;  

f) Constituir um coletivo (Comitê Estadual ou Fórum) responsável pela 
realização de audiências públicas e oficinas de trabalho para a 
estruturação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 
(PEEDH) em cada unidade da federação.  

 
 

Os Encontros Estaduais constituíram importantes espaços de debates, 

discussões, reflexões, contribuindo para a revisão do documento e a redação de 

uma versão mais atualizada, que é a 3ª versão do PNEDH. 

  Um dos sujeitos entrevistados ao se referir a sua participação no processo de 

elaboração informa que: 

O encontro foi organizado com o auxílio da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa do Estado que forneceu a infra-estrutura para o 
evento. Reunidos mais de vinte entidades e construímos sugestões para a 
revisão do Plano Nacional. A grande dificuldade foi exatamente de infra-
estrutura e de inexistência de uma equipe capaz de coordenar a realização 
do evento (EB). 

 
Através das falas dos sujeitos dos entrevistados, observamos que as 

dificuldades existiram. Entretanto ao fazermos a leitura dos relatórios dos Encontros 

Estaduais de cinco Estados percebemos a importância dos mesmos, através da 

participação de entidades, associações, instituições públicas e privadas, 

representação de membros da sociedade civil, e dos órgãos envolvidos com as 

cinco áreas de abrangência do Plano, isso fica evidenciado no relatório do Encontro 

de Educação em Direitos Humanos do Estado de Goiás, 

O “Encontro de Educação em Direitos Humanos do Estado de Goiás”, 
realizado no dia 20 de agosto de 2005, no auditório do Tribunal do Júri da 
Universidade Católica de Goiás, foi uma realização da Subsecretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República em parceria com diversas 
organizações governamentais e não-governamentais. 
Em Goiás, a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 
assumiu o papel de articuladora das entidades da sociedade civil e política 
para participar do processo de realização do Encontro.  
Em reunião convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa de Goiás, realizada no dia 09 de junho de 2005, foi formada a 
Comissão Organizadora, que contou com a participação das seguintes 
instituições: Comissões de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e 
Câmara Municipal de Goiânia, Conselho Estadual de Direitos Humanos, 
Conselho Regional de Psicologia, IBRACE, Ministério Público Estadual, 
Secretarias Municipal e Estadual de Educação, Secretaria de Segurança 
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Pública e Justiça, Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal 
de Goiás.  
 

Os Encontros Estaduais resultaram na coleta de sugestões, informações que 

se efetivaram na revisão do texto da primeira versão do PNEDH, contribuindo para a 

elaboração de uma versão atualizada do mesmo que foi lançada em 2006. Na leitura 

dos relatórios observamos ainda que, os Encontros também representam 

contribuições para ações e formações de Comitês Estaduais de Educação em 

Direitos Humanos. 

Nessa perspectiva perguntamos aos entrevistados se os mesmos conheciam 

ações desenvolvidas, a partir dos Encontros Estaduais apenas dois entrevistados 

afirmaram ter conhecimento de ações como; 

 
Curso de formação de professores, organização de palestras e conferências 
em cidades e Universidades do rio Grande do Sul (EB). 
 
Cursos de capacitação de professores de redes públicas (EC). 
 
 
 

Em síntese, observamos que os encontros estaduais contribuíram muito para 

a implantação do PNEDH, favorecendo e motivando o desdobramento de novas 

ações. 

 

 3.3.2 Importância do PNEDH e as Perspectivas para a sua Implantação no 

Brasil Enquanto Política Pública 

 

Como destacamos anteriormente o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos atua em cinco áreas: na Educação Básica, Educação Superior, Educação 

Não-Formal Educação dos Profissionais dos Sistemas de Segurança e na Educação 

e Mídia. A partir desses pontos foi questionada, entre os entrevistados a importância 
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do PNEDH para estes eixos, sendo verificado no conjunto das respostas, em como 

elementos referenciais para a prática de Direitos Humanos no país. 

Um outro aspecto citados pelos sujeitos foi o papel orientador do Plano para o 

desenvolvimento de vários programas nesta área. 

O PNEDH pode servir de orientador e de dinamizador da educação em 
Direitos Humanos (EB). 
 
O plano é um norte. A importância dele é enquanto referencial para que, a 
partir do plano, se pense na implementação de suas ações (EA). 
 
Como já afirmei, considero que é uma referência fundamental para o 
desenvolvimento de programas e ações em cada uma das áreas (EC). 
 
O PNEDH pode incentivar e orientar o trabalho de conscientização nestas 
áreas (ED). 
 

Um outro depoimento destaca ainda a importância do PNEDH para a educação.  
 
O PNEDH é fundamental para que a educação, de modo geral, seja 
realizada tendo em conta o respeito à pessoa, a defesa da dignidade 
humana, e enfrentamento das discriminações e preconceitos. Quando os 
profissionais de educação, de segurança e da mídia tiverem a consciência e 
a práxis orientadas para os princípios de justiça, democracia e paz; teremos 
uma nova realidade social, com cidadãos mais conscientes dos seus 
direitos/deveres e do respeito aos direitos dos outros.  
A atuação do PNEDH ainda é incipiente. É um Plano desenvolvido em 2003 
e precisa de enraizamento na sociedade. Cultura não se muda de uma hora 
para outra, isto é, o PNEDH não é só uma meta/lei a cumprir, mas é uma 
proposta voltada para a mentalidade das pessoas, para a forma como as 
pessoas lidam consigo mesmas e com os outros (EC). 

 

Nessa perspectiva, entendemos a importância da implantação de Políticas 

Públicas que desenvolvam uma formação voltada para a construção de uma 

sociedade mais democrática, com os direitos básicos efetivados no cotidiano 

conforme ressalta Bobbio: 

 
[...] uma coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutálo efetivamente. A 
linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, 
que é emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que 
demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos 
materiais e morais; mas ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a 
diferença entre direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido 
(1992, p.10). 
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Para isso buscamos saber dos entrevistados sobre as perspectivas no 

processo de implantação do PNEDH no país, onde os mesmos focavam 

exclusivamente, a necessidade de estabelecer critérios em relação à Política 

Pública. Foi verificado nas informações coletadas que é  necessário um maior 

envolvimento do governo e dos órgãos competentes, para execução e efetivação 

das ações do PNEDH.  

Eu acredito que a divulgação do plano contribuirá para a sua 
implementação. E tenho perspectiva positiva, acredito que o trabalho nos 
estados foi muito bem feito. O lançamento do plano foi muito bem feito. 
Então, há certo interesse local em que se faça cumprir o PNEDH. Creio que 
dependerá muito de vontade política, mas a base terá forças e argumentos 
para “conduzir” esta vontade (EA). 
 
Retomo o tema das descontinuidades e acrescento o da fragmentação de 
esforços. Creio que bons projetos e programas conseguirão êxito. E isso já 
é bom. Mas vejo várias dificuldades na implementação do Plano enquanto 
um planejamento de âmbito nacional. Vejo mais uma seqüência de bons 
trabalhos pelos esforços de algumas equipes (EG). 
 

 

É importante ressaltar que o PNEDH, na condição de política pública, 

apresenta-se como um instrumento orientador e fomentador de ações educativas, no 

campo da educação formal e não-formal, nas esferas pública e privada. Isso é 

detectado nas falas abaixo: 

A criação de Política Pública é um ato de vontade do Estado e do Governo. 
Se transformado em prioridade pode se transformar num efetivo espaço de 
mudança de cultura política (EB). 
 
Considero que falta vontade política que se traduza em maior investimento 
de recursos econômicos e humanos. Casos não se coloquem os meios 
necessários o Plano poderá ficar reduzido a uma “carta de intenções” (EC). 
 
Se tiver apoio explícito dos organismos públicos, pode ter grandes 
resultados (ED). 
 

 

Compreendemos que o PNEDH reflete as ações que estão em 

desenvolvimento no país, envolvendo iniciativas de instituições públicas, precisando 

ampliar seus espaços de discussões e levando ao conhecimento da sociedade. 
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 Os sujeitos entrevistados apresentaram críticas em relação ao processo de 

elaboração do PNEDH, ressaltando a falta de enfoques mais concretos no PNEDH e 

falta de estratégias e recursos para efetivação das ações de implantação, 

necessitando de uma proposta mais articulada e adequada. 

Acho que a construção do Plano foi bem feita, a articulação foi adequada. 
Espero os resultados. A única crítica que faço é que sejam nomeadas em 
portaria as pessoas que efetivamente contribuírem com a comissão. Alguns 
nomes não participaram de nenhum debate, enquanto outros carregaram o 
piano, digamos assim (EA). 

 

Críticas próprias de um projeto que está iniciando. Faltam recursos e pré-
disposição para uma implementação mais ousada e para uma socialização 
mais ampla. Quando mais conhecido passará por mudanças teóricas e 
receberá os acréscimos que a sociedade civil julgar convenientes (EB). 
 

 

Percebemos a urgência de ações mais claras e articuladas para garantir o 

processo de implantação do PNEDH, conforme podemos verificar através da fala 

dos sujeitos abaixo: 

 
A falta de definição de estratégias concretas que garantam a efetivação de 
cada uma das propostas (EC). 
 
Por enquanto, muita teoria, pouca prática (ED). 
 

 

Os sujeitos contribuíram ainda, levantado às ações que consideram 

importantes para a efetiva implementação do PNEDH. Entre outras, ficou evidente   

à necessidade de divulgação e a elaboração de Planos Estaduais que atendam as 

especificidades de cada região em  todas as esferas da sociedade nos depoimentos 

como podemos verificar.     

 

Eu considero a divulgação do plano uma ação importante. A partir dela, 
outros degraus serão alcançados (EA). 
 
Divulgá-lo para toda a sociedade civil, construir fóruns de discussão, 
acumular contribuições dos setores interessados, revisar criticamente o já 
feito incorporando novas contribuições teóricas e novas propostas de ação 
(EB). 
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Penso que é preciso fazer um levantamento (com prazo razoável) das 
necessidades de cada região do país. O Plano Estadual de Educação em 
Direitos Humanos favorecerá as reflexões sobre as realidades locais (EC). 
 
 
 

Uma das grandes questões que se coloca diante do drama da exclusão social 

no Brasil refere-se à possibilidade da construção de políticas públicas que consigam 

reverter o quadro de exclusão social, criando possibilidades de construção de um 

país com requisitos mínimos de civilidade em seus padrões societários. Políticas que 

levem em consideração a diminuição da desigualdade social, os valores éticos de 

solidariedade, democracia, liberdade e justiça, que possuam mecanismos reais e 

concretos de reelaboração da cidadania plena, que potencializem a capacidade 

participativa da sociedade como podemos observar no depoimento do sujeito EB.  

Estabelecer uma agenda de prioridades; traçar uma estratégia que a 
descentralização da implantação podendo considerar a possibilidade de 
trabalhar com grupos menores focalizados por região de abrangência ou 
temática, responsáveis pela articulação em âmbito regional; definir as ações 
necessárias para cada objeto que se pretende; traçar cronogramas de 
ações e metas; avaliara sistematicamente o desenvolvimento das ações e 
monitorar os resultados (EB). 

 

Nesse sentido, verificamos que é necessário realizar um conjunto de ações 

mais efetivas por parte do próprio governo e das entidades envolvidas, com objetivo 

de ampliar a divulgação do PNEDH, tornando-o conhecido para que ele possa ser 

um instrumento balizador de inserção dessa temática nos diversos setores e 

instâncias da sociedade.   

Divulgá-lo para toda a sociedade civil, construir fóruns de discussão, 
acumular contribuições dos setores interessados, revisar criticamente o já 
feito incorporando novas contribuições teóricas e novas propostas de ação 
(ED). 

 
 

Entendemos dessa forma, que a implantação de políticas públicas com base 

na educação, voltada para garantia dos direitos humanos básicos é urgente. Essa 

também é a perspectiva apresentada pelos sujeitos ED e EA. 



 103 

[...] considero a divulgação do Plano uma ação importante. A partir dela, 
outros degraus serão alcançados (ED). 
 
Explicar o que é o Plano, incentivar ações de explicação do que são os 
Direitos Humanos, sobretudo junto às lideranças de todo tipo (EA). 
 
 

Nesse sentido, observamos que ainda é necessário um maior investimento 

em ações que ampliem a implantação do PNEDH, fortalecendo as ações dos 

Comitês Estaduais para a utilização do documento como um instrumento norteador 

em todos os espaços formais ou informais, buscando efetivar uma política de 

educação em Direitos Humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 
 

 

O caminho percorrido nos permitiu situar algumas visões no contexto da 

importância de uma educação voltada para os direitos humanos. Para tanto, 

entendemos que o processo educativo torna-se indispensável na formação do 

cidadão, uma vez que a educação voltada para os direitos humanos tem como 

pressuposto promover o pleno desenvolvimento, com o objetivo de desenvolver suas 

potencialidades de conhecimento, de julgamento e de escolha para viver de forma 

consciente em sociedade. 

No âmbito dos direitos humanos foi possível perceber que o contato inicial 

dos sujeitos com a temática direitos humanos, aconteceu em diversos contextos  

que os direitos humanos são conquistas do ser humano na luta por melhores 

condições de vida. 

Além disso, foi ressaltada a importância dos movimentos sociais e entidades 

na formação, do cidadão crítico e conhecedor dos seus deveres e direitos. 

Observamos também, um interesse nas experiências adquiridas através da 

Educação Não-Formal, que contribuíram para a sensibilização e a conscientização 

dos sujeitos na formação de cidadãos críticos, ampliando sua capacidade de 

conhecer e exigir seus direitos no âmbito social.  
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Essa perspectiva acentua a importância das experiências adquiridas em 

qualquer campo de formação, formal ou não-formal, pois elas se constituem como 

bases para a construção de conhecimentos por parte do ser humano e condições 

essenciais para o exercício da cidadania.  

Percebemos que o conhecimento não é suficiente, é preciso ir à luta, ou seja, 

buscar a efetividade dos direitos elencados na norma constitucional quanto por 

novos direitos, e que a temática dos direitos humanos, mesmo estando permeando 

as ações políticas, ainda é necessária a vontade dos administradores para efetivar 

os direitos para toda a sociedade. 

Nesse processo de análise foi possível perceber a importância atribuída à 

educação em direitos humanos, que tem a função de investir nas questões sociais, 

políticas e econômicas, na formação da sociedade. Foi Interessante verificar, que os 

direitos humanos estão diretamente relacionados com a afirmação da dignidade 

humana, constituindo o alicerce para a construção de sociedades mais justas, 

participativas e democráticas. 

No entendimento sobre educar para os Direitos Humanos foi possível 

perceber a preocupação em proporcionar uma formação de cultura e de respeito à 

dignidade humana. Para sua efetivação é necessária a promoção dos valores, da 

liberdade, ética, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da 

tolerância e da paz.  

Observamos também que os sujeitos da pesquisa , estão em consonância 

com o texto de apresentação do PNEDH. Consideramos que esse aspecto tenha 

contribuído com uma visão mais ampla, uma vez que a formação do Comitê possui 

colaboradores de diversas áreas de atuação e de formação, proporcionando a 

elaboração de cinco dimensões importantes para a sociedade. 
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Essa perspectiva acentua a importância de uma ação e esforço que se 

propõe a contribuir com a construção de uma política pública de educação em 

direitos humanos, voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes 

de seus direitos e seus meios de proteção. Ainda a construção de uma cultura 

voltada para o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana promovido nos 

processos da educação formal e não-formal. 

Quanto ao processo de elaboração e implantação do PNEDH, de modo geral, 

o tempo disponível para elaboração e discussão das ações do Plano foi destacado 

como insatisfatório, sendo contornada com as reuniões e encontros realizados nos 

vários estados da federação, no qual de forma participativa e com um tempo maior, 

a segunda versão foi mais bem estruturada.  

Nesse contexto, os Encontros Estaduais constituíram-se importantes espaços 

de debates, discussões, reflexões, através da participação de entidades, 

associações, instituições públicas e privadas, representação de membros da 

sociedade civil, e dos órgãos envolvidos com as cinco áreas de abrangência do 

Plano contribuindo para a revisão do documento e a redação de uma versão mais 

atualizada. 

Outra evidência apontada em nosso estudo diz respeito a importância do 

PNEDH, na condição de política pública, apresentando-se como um instrumento 

orientador e fomentador de ações educativas, no campo da educação formal e não-

formal, nas esferas pública e privada. 

No universo de interpretações suscitadas, nos achados da pesquisa foram 

apontadas críticas em relação ao PNEDH, como falta de estratégias e recursos para 

efetivação das ações de implantação, necessitando de uma proposta mais articulada 

e adequada. 
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A partir do que foi explícito nas falas dos sujeitos, a ênfase sobre as ações 

para implantação do plano, notamos a urgência de ações mais claras e articuladas 

de divulgação do Plano em todas as esferas da sociedade para efetivação desse 

processo.  

Verificamos ainda a necessidade da realização de um conjunto de ações mais 

objetivas por parte do próprio governo e das entidades envolvidas, com objetivo de 

ampliar a divulgação do PNEDH, para que ele possa ser um instrumento balizador e 

fomentador da transformação social. 

Nessa perspectiva é urgente a implantação de políticas públicas com base na 

educação, voltadas para garantia dos direitos humanos. Nesse sentido, observamos 

a necessidade de um maior investimento em ações que impulsionem a implantação 

do PNEDH, fortalecendo as ações dos Comitês Estaduais e utilizando o documento 

como um instrumento norteador em todos os espaços formais ou informais, 

buscando efetivar uma política de educação em Direitos Humanos. 

Em síntese o PNEDH, constitui-se em um importante documento para o 

desenvolvimento do nosso país, pois por se tratar de uma política pública de 

Educação em Direitos Humanos, é um instrumento de orientação da formação em 

todos os níveis da educação. Contempla também a formação de agentes da 

segurança pública e reforçando a importância dos espaços de educação não-formal. 

Entretanto o estudo mostrou, também, que é necessário um maior 

investimento na divulgação do Plano e no planejamento de atividades que 

desenvolvam as ações de implantação. Como uma política nacional, mostrou-se 

também que se devem levar em consideração as especificidades de cada região do 

país, possibilitando atender suas necessidades. 
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Todas essas sugestões levantadas devem-se levar em consideração a 

necessidade de um planejamento bem estruturado, viabilizando a implantação 

efetiva do Plano com o objetivo de fortalecer práticas democráticas cotidianas. Esse 

processo visa fortalecer o processo de implantação do PNEDH para   não correr o 

risco de ser esquecido pelo poder público e pela sociedade, antes mesmo de 

conhecer o seu texto e a sua importância para a construção de uma sociedade mais 

justa e com igualdade de oportunidades.  

No término dessa etapa, temos presente que um estudo não provoca 

mudanças. Quando muito, evidencia as contradições, socializa os achados. 

Por fim, uma das possibilidades de desdobramento deste trabalho é buscar  

compreender, mais a fundo, as repercussões das ações desenvolvidas no processo 

de implantação do PNEDH. 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
ORIENTADORA DA PESQUISA: AIDA MONTEIRO.  
MESTRANDA: MARTA VIRGÍNIA SANTOS DE LIMA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
                 

Prezado (a) Sr. (a), essa entrevista é a realização de um trabalho de pesquisa, em 
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, que trata das 
“PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: processo de 
elaboração e implantação”. Por isso, solicitamos às informações que seguem, salientando 
que preservaremos sua identificação. 

Agradecemos sua colaboração. 
 
Marta Lima 
 
Fone: (81) 9125-5483 

 
DADOS SÓCIO-PROFISSIONAIS 

 
1. Nome: _______________________________________________________________ 
2. Gênero: (   ) Feminino     (   ) Masculino 
3. Idade: _______________________________________________________________ 
4. Formação: 

4.1 Graduação (Curso):___________________________________________________ 
4.2 Pós-Graduação: ______________________________________________________ 

5. Empresa ou Instituição em que trabalha: ______________________________________ 
5.1Tempo em que trabalha: _______________________________________________ 
5.2 Qual sua função: _____________________________________________________ 
5.3 Quais atividades você desempenha?______________________________________ 

6. Filiação a sindicatos, associações e/ou partidos políticos? Especifique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
DADOS DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO 
 
1. Qual a área de atividade da empresa/instituição na qual você 
trabalha?___________________________________________________________________ 
 
2. A instituição em que você trabalha desenvolve experiências ou ações na área de Direitos 
Humanos? Em caso afirmativo, especificar: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. A instituição em que trabalha promove formação na área de Direitos Humanos?  De que 
tipo: 



 116 

(  ) Curso de Extensão/Aperfeiçoamento                            (  )Pós-Graduação Lato Sensu      (   
) Pós-Graduação Stricto Sensu                                              (  ) Não promove 
       (   ) Mestrado 
       (   ) Doutorado                
 
4. A Instituição na qual você trabalha desenvolve programas/projetos sociais? Em caso 
afirmativo, especificar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4.1. Em que âmbito: 
         (   ) Municipal      (   ) Estadual         (   )Regional      (   ) Nacional    (   ) Internacional 
  
 
CONCEPÇÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS 
 
1. Como foi seu primeiro contato com a temática de “Direitos Humanos”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Qual a sua concepção sobre a temática “Direitos Humanos” no contexto social, político e 
econômico atual? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Realizou algum curso de formação ou Pós-Graduação ligado à área de “Direitos 
Humanos”?  
(  ) Curso de Extensão/Aperfeiçoamento                            (  )Pós-Graduação Lato Sensu      (   
) Pós-Graduação Stricto Sensu                                              (  ) Não realizou 
       (   ) Mestrado 
       (   ) Doutorado                
 
 
8. Você desenvolve ou já desenvolveu alguma ação e/ou trabalho ligado aos “Direitos 
Humanos”? Especificar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
CONCEPÇÃO SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS (PNEDH) 
 
1.Você participou da elaboração do PNEDH?   (   ) sim     (   ) não 
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2.Qual sua visão sobre o PNEDH?_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Participou de alguma seleção para constituir a equipe de elaboração do PNEDH?  
(   ) sim                                                       (   )não   
 
Caso sua resposta seja negativa, especificar como ocorreu sua entrada na equipe: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Fale um pouco sobre o processo de elaboração do PNEDH, colocando suas observações, 
dificuldades, etc. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Coordenou algum encontro Estadual de Educação em Direitos Humanos onde o PNEDH 
foi submetido à consulta pública?                      (   ) sim                               (   )não   
 Caso sua resposta seja positiva, responder as questões seguintes: 
 
  5.1 Qual o Estado Brasileiro em que aconteceu o encontro coordenado por você? 
_________________________________________________________________________ 
 
  5.2 Fale um pouco sobre o encontro, ou seja, os preparativos, participação das instituições, 
dificuldades, etc. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
. 
6. Conhece ações que foram desenvolvidas pelas Instituições participantes dos Encontros 
Estaduais, com base no PNEDH?  (   ) sim                     (   )não   
 
Em caso afirmativo, citar algumas dessas ações: 
_________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7.Na sua opinião, qual a  importância do PNEDH para os eixos e sua atuação na Educação 
Básica, Educação Superior, Educação Não-Formal, Educação dos Profissionais dos Sistemas 
de Justiça e Segurança, e na Educação e Mídia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

8. Quais as suas perspectivas sobre o processo de implementação do PNEDH, enquanto 

Política Pública nos próximos anos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

9. Quais as suas críticas sobre o PNEDH? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

10. Quais as ações que você considera importantes para o processo de implementação do 

PNEDH? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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                                                    RESUMO 

 

Considerando a necessidade da implantação de políticas públicas voltadas à 
educação em direitos humanos, em face de preeminente desigualdade social 
observada em nosso país, na perspectiva de formação de uma sociedade mais 
democrática e justa, esse trabalho teve por objetivo investigar o processo de 
elaboração e implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Foram categorias centrais de análise desse estudo: direitos humanos, democracia, 
educação e educação em direitos humanos, nesse sentido tomamos como 
referencial  teórico os autores Comparato (2001), Bobbio (1992), Habermas (1997), 
Silva (2000), dentre outros. Adotamos como campo de investigação, a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, tendo como sujeitos os membros do Comitê Nacional 
de Educação em Direitos Humanos. Do ponto de vista metodológico privilegiamos a 
abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de coleta das informações, a 
análise documental e a entrevista. Optamos pela Análise de Conteúdo proposta por 
Bardin, para compreender através das falas dos sujeitos como se deu a elaboração 
e a implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. A análise 
das informações possibilitou inferir que o PNEDH, constitui-se em um importante 
documento para o desenvolvimento e efetivação do estado democrático em nosso 
país. Entretanto, o estudo revelou também que é necessário um maior investimento 
na divulgação do PNEDH, bem como o planejamento de atividades que 
desenvolvam as ações de implantação contidas no referido Plano, levando em 
consideração as especificidades de cada região do país, necessitando ainda, de um 
planejamento bem estruturado, de modo a garantir a efetiva implantação do Plano, 
fortalecendo as práticas democráticas cotidianas na sociedade brasileira. 
 
Palavras-Chave: Plano Nacional de Educação, Democracia, Direitos Humanos, 
Educação em Direitos Humanos. 
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RESUMEN 

 

Considerando la necesidad de una implantación de políticas públicas vueltas a la 
educación en derechos humanos, frente la creciente desigualdad social observada 
en nuestro país, en la perspectiva de formación de una sociedad más democrática y 
justa, ese trabajo tuvo por objetivo investigar el proceso de elaboración y 
implantación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos – PNDH. 
Fueron categorías céntricas de análisis de ese estudio: derechos humanos, 
democracia, educación y educación en derechos humanos, en ese sentido tomamos 
como referencial teórico los autores Comparato (2001), Bobbio (1992), Habermas 
(1997), Silva (2000),  entre otros. Adoptamos como campo de investigación, la 
Secretaría Especial de Derechos Humanos, teniendo como sujetos los miembros del 
Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos. Del punto de vista 
metodológico adoptamos a abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de 
recolecta de las informaciones, el análisis documental y la entrevista. Optamos por el 
Análisis de Contenido propuesta por Bardin, para comprender basado en las hablas 
de los sujetos como se dio la elaboración y la implantación del Plan. El análisis de 
las informaciones posibilitó deducir que el PNEDH, es un importante documento 
para el desarrollo y efectivación del estado democrático en nuestro país. 
Sin embargo, el estudio reveló también que es necesario una mayor inversión en la 
divulgación del Plan, así como la planificación de actividades que desarrollen las 
acciones de implantación contenidas en el PNEDH, considerando las 
particularidades de cada región del país, necesitando aún, de una planificación bien 
estruturada, que pueda garantizar la efectiva implantación del Plan, fortaleciendo las 
prácticas democráticas cotidianas en la sociedad brasileña. 
 
Palabras-Llave: Plan Nacional de Educación, Democracia, Derechos Humanos, 
Educación en Derechos Humanos. 
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“A cidadania é um direito que precisa ser construído coletivamente, não só 
em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a 
todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o papel do 
homem no Universo”. 

Covre 
 

 

Na história dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos Proclamada em 1948 é considerada o marco inicial para os governos e as 

sociedades na promoção dos princípios da dignidade humana. 

Constituída em uma efervescência pós-guerra tinha como principal objetivo 

promover a paz entre as nações. Assim a Declaração surgiu como prova da 

insatisfação da humanidade frente às desigualdades sociais, aos massacres e 

atrocidades e ao extermínio cometidos contra o ser humano, principalmente nos 

períodos das guerras. 

A Declaração, e posteriormente os tratados, as conferências e pactos, que 

foram elaborados ao longo dos anos, instituíram em termos de documentos entre as 

nações um sistema complexo de proteção e vigilância aos direitos humanos, além 

de abrir as portas para a ampliação dos diversos tipos de direitos.  

No entanto, esses documentos ainda são insuficientes para a garantia dos 

direitos apesar de grandes avanços alcançados até hoje. A pobreza generalizada, a 

exclusão sócio-econômica, as guerras civis, os massacres, a fome, entre outras 

mazelas, tomam dimensões preocupantes, principalmente nos paises em 

desenvolvimento como o Brasil. 

Essas assimetrias sociais, na qual está mergulhada a sociedade brasileira, 

tornam-se mais evidentes a cada dia e o Estado, por sua vez não atende de forma 

satisfatória as demandas da população, violando a integridade dos direitos 
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humanos, comprometendo a consolidação e a efetivação do Estado Democrático de 

Direito.  

Neste contexto socioeconômico, político e jurídico em que vivemos, assumem 

elevada importância à discussão em torno dos direitos humanos, seus fundamentos 

e garantias, pois os direitos tutelados em nossa norma constitucional muitas vezes 

não são implementados, caracterizando uma crescente contradição. Assim se 

estabelece uma grande dicotomia entre a positivação dos direitos e a efetividade. Ou 

seja, embora sejam assegurados como direitos e garantias fundamentais, os direitos 

humanos de fato, não são respeitados em nossa sociedade, ampliando as imensas 

desigualdades sociais.  

Para Norberto Bobbio trata-se de saber "qual é o modo mais seguro para 

garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 

continuamente violados" (1992, p. 25). 

A grande questão aqui colocada e que serve de ponto mediador para a nossa 

abordagem é a seguinte: sendo os direitos humanos institucionalizados em nosso 

ordenamento jurídico, socialmente aceitos e condição inerente ao princípio da 

convivência harmônica entre os indivíduos, qual a possibilidade real de sua 

efetivação em uma sociedade de população numerosa e crescente como a nossa? 

Qual o papel das políticas públicas de educação em direitos humanos na 

consolidação de uma sociedade mais democrática no sentido de ter acesso a esses 

direitos? 

Nesse contexto de reflexões e inquietações a partir das experiências como 

professora da Rede Municipal de Recife, atuando em um dos bairros mais 

desfavorecidos e com uma das populações mais carentes da materialização dos 

direitos, nasceu o interesse deste estudo. Esse interesse foi fortalecido na 
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convivência com alunos e famílias excluídos do acesso ás necessidades básicas 

como: alimentação, saúde, moradia que os impossibilitam muitas vezes a simples 

condição de sonhar com um futuro melhor, limitando-os a condições desumanas e 

perspectivas de futuro sombrias. 

Essas percepções cotidianas das dificuldades de acesso aos direitos e a 

possibilidade da implantação efetiva de uma política pública voltada para a 

educação em direitos humanos nutriu reflexões e impulsionaram essa pesquisa. 

Ao analisarmos o contexto brasileiro é possível identificar um considerável 

avanço no campo do ordenamento jurídico e de documentos orientadores a partir de 

algumas políticas voltadas para a formação e promoção dos direitos humanos e a 

atuação dos movimentos de direitos humanos na configuração de políticas públicas 

de promoção da cidadania. Através do Plano Nacional de Direito Humanos I e II, 

Estatuto da Criança e do Adolescente entre outros. Esses documentos buscam 

responder ás exigência e recomendações internacionais e nacionais em que o Brasil 

foi signatário.  

Esses movimentos passaram a pressionar o governo brasileiro visando à 

ratificação de todos os tratados internacionais de proteção e promoção dos direitos 

humanos.  

Em relação aos movimentos históricos mais recentes, em dezembro de 1994 

a Organização das Nações Unidas foi proclamada a Década das Nações Unidas 

para a Educação em matéria de Direitos Humanos. Essa Década abrange o período 

entre 01 de Janeiro de 1995 e 31 de Dezembro de 2004. 

 Através desse documento entende-se Educação em Direitos Humanos como 

aquela que abrange atividades de formação e divulgação de informações destinadas 
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a desenvolver uma cultura universal de direitos humanos, através da difusão de 

conhecimentos, competências e da mudança de atitudes.  

Em outubro de 1997 a Organização das Nações Unidas definiu as Diretrizes 

para a Formulação de Planos Nacionais de Educação em Direitos Humanos, 

subsidiando os Estados para cumprirem as recomendações na década 1995-2004 

para a Educação em Direitos Humanos. 

Na perspectiva de cumprir as recomendações da Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Governo Federal brasileiro criou a Secretaria Especial de Direitos 

Humanos – SEDH da Presidência da República e em 2003 o Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (CNEDH), com o objetivo de assessorar o governo 

Federal na definição de políticas e elaborar o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos. 

O Comitê foi formado por especialistas da área de Direitos Humanos, que 

atuam em instituições públicas e privadas das diversas regiões do Brasil. Nessa 

direção o Comitê junto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República, os Ministérios da Educação e o da Justiça elaboraram o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o PNEDH em três versões, 

resultantes de debates e discussões nos 27 estados da federação. 

Diante desse processo de construção do PNEDH, entendemos ser necessário 

fazer uma análise investigativa da elaboração e implantação do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos sob a ótica dos membros do Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos/CNEDH. Buscando identificar as dificuldades  e os 

avanços do processo de elaboração e as perspectivas do processo de implantação 

do PNEDH. 
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A justificativa desta investigação está embasada no entendimento de que a 

educação em direitos humanos pode contribuir para a emancipação da população 

na luta pelos direitos já instituídos na Constituição Brasileira.  

A implantação de uma política de educação em direitos humanos, em que os 

sujeitos conheçam e busquem a proteção e a efetividade dos seus direitos, implica 

na construção do conhecimento por um viés metodológico interdisciplinar no qual se 

priorizem as relações humanas vividas em todos os âmbitos da sociedade, sejam 

eles formais ou informais.  

Por ser esse nosso entendimento foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento desta pesquisa, a participação efetiva dos membros do Comitê 

Nacional de Educação em Direitos Humanos, pois foram eles os agentes que 

elaboraram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e que poderão 

desencadear a discussão sobre o processo de implantação dessa  política pública. 

Dessa forma o presente trabalho é o resultado dessa investigação e está 

organizado em três capítulos em que descrevem o caminho percorrido de forma a 

expressar a construção de uma conceitualização, contextualizando historicamente 

os direitos humanos enquanto categoria fundante. Recorrendo á categorias que 

consideramos essenciais para o delineamento do estudo: democracia, educação e 

educação em direitos humanos.  

Nesse processo fomos estabelecendo um diálogo com a literatura da área 

através de autores como Bobbio (1992), Comparato (2001), Habermas (1997) entre 

outros, procurando o entendimento da construção do processo democrático e a 

evolução histórica dos direitos humanos. Alguns documentos apoiaram essa 

pesquisa; a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Plano Nacional de 
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Direitos Humanos I e II(1996 – 1999), Constituição do Brasil (1988), o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos ( 2003 - 2006)entre outros. 

No primeiro capítulo traçamos uma breve trajetória histórica da evolução dos 

Direitos Humanos no conjunto da sociedade perpassando pelo Brasil. No caso do  

contexto brasileiro procuramos enfocar a partir das lutas dos movimentos sociais até 

a elaboração do PNEDH como uma política pública voltada para a promoção de 

Educação em Direitos Humanos, considerando a Educação como um  direito básico. 

  No segundo Capítulo estabelecemos os procedimentos teórico-

metodológicos, instrumentos e procedimentos utilizados no movimento de busca das 

informações da pesquisa. Nesse movimento escolhemos a pesquisa qualitativa 

como norteadora da investigação e utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin 

(1977) para o tratamento das informações coletadas. Como instrumentos de coleta 

utilizamos um roteiro de entrevista aplicados aos membros do Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, que compõem o universo amostral deste estudo. 

Conceituamos direitos humanos, descrevemos a formação do CNEDH como campo 

e os sujeitos envolvidos e a partir da descrição dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa.  

Por fim, no terceiro capítulo, analisamos os dados coletados buscando traçar 

uma trajetória da compreensão do processo de elaboração e implantação do 

PNEDH os avanços e as dificuldades através da concepção dos sujeitos envolvidos 

os membros do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos.   

Encerramos o texto com reflexões sobre a temática buscando responder aos 

objetivos propostos nesta pesquisa assim como apontamos o que consideramos  

desafios destacados pelos membros do Comitê nesse processo e destacamos 
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algumas  pistas para a continuidade de outros estudos sobre a efetivação do 

PNEDH como política pública de educação em direitos humanos. 
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CAPÍTULO 1 

DIREITOS HUMANOS: DA HISTÓRIA À CONCEPÇÃO DE UMA POLÍTICA 

PÚBLICA 
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Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade. ( Declaração Universal dos Direitos Humanos ) 

 

  

1.1 Algumas reflexões sobre democracia e a construção da política pública de 

Direitos Humanos 

 

A história dos direitos humanos perpassa o caminhar histórico da 

humanidade, se desenvolvendo no seio das grandes transformações sociais e nos 

períodos de manutenção da ordem social, sempre consolidando, teorias e práticas o 

que possibilitam a configuração de um corpo teórico, histórico e filosófico dos 

direitos humanos.  

É por assim dizer que a evolução da consciência humana que acontece em 

cada momento de sua história traz uma evolução, também, no pensar e no agir sob 

a ótica dos direitos humanos. Dessa forma, refletir e buscar conceituar Direitos 

Humanos nos remete inevitavelmente a discussão sobre Democracia.  

A palavra Democracia tem sido utilizada em diversas esferas da sociedade. 

No entanto, conceituá-la tem trazido à tona reflexões sobre o significado e a 

utilização da palavra nos dias atuais, invocando um conceito aberto, dinâmico e 

plural, que está em constante processo de transformação. Assim sendo, se faz 

necessário refletir sobre algumas trajetórias do conceito de democracia, pois a 

própria história dos direitos humanos começa no século VI a.C. com a criação das 
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primeiras instituições democráticas em Atenas, prosseguindo no século seguinte 

com a fundação da República Romana. 

Para Comparato (2001, p.40) a democracia ateniense funda-se nos princípios 

da preeminência da lei e da participação ativa do cidadão nas funções de governo.  

Nessa perspectiva, a vida política na sociedade Ateniense, durante mais de 

dois séculos, teve o poder dos seus governantes estritamente limitados, não apenas 

pela soberania das leis, mas também pelo complexo de um conjunto de instituições 

de cidadania ativa, onde o povo governava a si mesmo pela primeira vez na história. 

Para Comparato (2001, p. 41): 

A democracia ateniense consistiu na atribuição ao povo, em primeiro lugar, 
do poder de eleger os governantes e de tomar diretamente em assembléia 
(a Ekklésia) as grandes decisões políticas: adoção de novas leis, 
declaração de guerra, conclusão de tratados de paz ou aliança. Os órgãos 
do que chamamos hoje Poder Executivo eram, aliás, em Atenas, 
singularmente fracos: os principais dirigentes políticos, os estrategos, 
deviam ter suas funções confirmadas, todos os meses, pelo Conselho 
(Boulê).  

 

Caminhando um pouco mais nessa leitura histórica, observamos que na 

república romana, o poder político alcançou sua limitação não apenas pela 

soberania popular, mas através de instituições de um complexo sistema de controles 

recíprocos entre os diferentes órgãos políticos. Para Platão e Aristóteles os 

tradicionais regimes políticos eram: a monarquia, a aristocracia e a democracia. 

Com o passar do tempo e a evolução das sociedades, um novo conceito 

passa a ser discutido. A compreensão moderna de democracia distingue-se da 

clássica por resultar de normas produzidas por um legislador e sancionadas pelo 

Estado. Seu alvo principal é a garantia de liberdades subjetivas.  

Numa visão clássica, as leis da república são expressões da vontade dos 

cidadãos reunidos, percebendo-se claramente uma discussão entre o liberalismo, o 

republicanismo e o Estado democrático de direito.  
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Nessa perspectiva, para um, a autonomia privada dos cidadãos assume 

forma nos direitos fundamentais. Entretanto para o outro, a autonomia política dos 

cidadãos incorpora-se na auto-organização de uma comunidade que cria as suas 

próprias leis, parecendo para muitos que à fundamentação normativa do Estado 

democrático de direito pressupõe o estabelecimento de uma hierarquia entre o 

princípio dos direitos humanos e o da soberania popular. 

[...] o processo democrático carrega o fardo da legitimação. Pois tem que 
assegurar simultaneamente a autonomia privada e pública dos sujeitos de 
direito; e para formular adequadamente os direitos privados subjetivos ou 
para impô-los politicamente, são necessários que os afetados tenham 
esclarecidos antes, em discussões públicas, os pontos de vista relevantes 
para o tratamento igual ou não-igual de casos típicos e tenham mobilizado o 
poder comunicativo para a consideração de suas necessidades 
interpretadas de modo novo. (HABERMAS, 1997, v.II, p. 310) 
 

Em outras palavras, as leis são de fato legítimas, quando coincidem com os 

direitos humanos. Observamos, portanto, algumas idéias diferentes na tradição 

liberal e republicana quanto à interpretação da relação entre a soberania do povo e 

os direitos humanos.  Habermas (1997, p.159) diz que: 

Na interpretação liberal, o processo democrático de criação de leis legítimas 
exige determinada forma de institucionalização jurídica. Tal “lei 
fundamental” é introduzida como condição necessária e suficiente para o 
processo democrático, não como um resultado deste, pois a democracia 
não pode ser definida pela própria democracia.  
 

Outro fator importante que nos chama a atenção é o de que os direitos 

fundamentais liberais podem tornar possível a democracia, entretanto não são 

suficientes para garantir a efetivação da democracia. Uma vez que a garantia do 

acesso ao conjunto dos direitos pela maioria da população é condição essencial 

para a efetividade da democracia. 

Na visão republicana, a substância da constituição como instrumento 

normativo, tem que emergir de um processo de inclusão, da formação da opinião e 

também da vontade dos cidadãos para não haver conflito com a soberania do povo. 
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Para Harbermas todos os cidadãos devem ser incluídos na base da igualdade 

de direitos. Ao desenvolver sua reflexão acerca das possibilidades da democracia no 

capitalismo, salienta ainda que, “a idéia de direitos humanos e a da soberania do 

povo determinam até hoje a autocompreensão normativa de Estados de direito 

democráticos” (1997 v. II, p.128). 

Habermas leva ainda em conta, as atuais discussões sobre modelos de 

democracia, defendendo um paradigma procedimental e compreendendo a 

formação do processo democrático a partir da teoria do discurso, se posicionando 

num Estado democrático de direito no qual: 

[...] processo democrático, o conteúdo ideal da razão prática assume 
feições pragmáticas; ao passo que as formas de sua institucionalização 
revelam o grau de realização do sistema dos direitos. Ora, a tradução 
sociológica da compreensão procedimental da democracia não pode ficar 
acima nem abaixo desse conteúdo normativo do Estado democrático de 
direito. (1997, v. II p. 26). 
 

Em uma acepção mais formal, percebemos que a democracia, compreende o 

respeito à legalidade, constituindo dessa forma o chamado governo das leis, 

marcado pela subordinação do poder ao Direito. 

Essa concepção Harbemaziana acentua a dimensão política do conceito de 

democracia, na medida em que enfatiza a legitimidade e o exercício do poder 

político, avaliando dessa forma, quem governa e como se governa, demonstrando 

que:  

[...] a razão prática passa dos direitos humanos universais ou da eticidade 
concreta de uma determinada comunidade para as regras do discurso e as 
formas de argumentação, que extraem seu conteúdo normativo da base de 
validade do agir orientado pelo entendimento e, em última instância, da 
estruturada comunicação lingüística e da ordem insubstituível da 
socialização comunicativa. (1997, v. II, p. 19). 
 

Dessa forma, o eixo central da democracia passa a ser a idéia de soberania popular, 

ou seja, a ordem política produzida pela ação humana. Todavia, a idéia de 

democracia é tão ampla e tão plena que não pode ser exemplificada simplesmente 
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por meio do Estado. Nenhuma forma de Estado, por melhor que seja, é suficiente 

para dimensionar, exemplificar ou conceituar a idéia de democracia em sua 

integridade. Isso porque a democracia e sua realização transcendem o Estado, 

encontrando-se simultaneamente, em todos os modelos de associações humanas, 

interagindo assim de forma recíproca dentro da comunidade, sendo capaz de 

legitimar seu direito pela participação discursiva dos indivíduos.  

 

Partindo dessa concepção, entendemos que a democracia compreende o 

respeito à legalidade, constituindo o chamado governo das leis, marcado pela 

subordinação do poder ao Direito. Essa concepção de democracia acentua a 

dimensão política na medida em que enfatiza a legitimidade e o exercício do poder 

político, avaliando quem governa e como se governa.  Entende-se, portanto, que a 

democracia não se restringe ao zelo pela legalidade, mas também, pressupõe o 

respeito aos Direitos Humanos, pois não existe democracia sem o exercício 

consciente dos direitos e liberdades fundamentais.  Entretanto, 

(...) almejado nexo interno entre soberania popular e direitos humanos só se 
estabelecerá, se o sistema de direitos apresentar condições exatas sob as 
quais as formas de comunicação necessárias para uma legislação política 
autônoma podem ser institucionalizadas juridicamente. O sistema de 
direitos não pode ser reduzido a uma interpretação moral dos direitos, nem 
a uma interpretação ética da soberania do povo, porque a autonomia 
privada dos cidadãos não pode ser sobreposta e nem subordinada à sua 
autonomia política. (HABERMAS, 1997, v. I, p. 138). 
 

Sob essa visão, é importante que as minorias sejam reconhecidas em uma 

sociedade democrática, como portadoras dos direitos universais e ao mesmo tempo, 

com direitos à luta pela defesa e afirmação da sua identidade, pressupondo um 

reconhecimento de si e um reconhecimento do outro em suas diferenças e 

especificidades socioculturais, assim como, dos direitos universais do homem e do 

cidadão. 
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Nesse sentido, compreendemos que não há democracia sem o exercício dos 

direitos e liberdades fundamentais, exigindo também, a igualdade no exercício de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Ou seja, uma política que 

inclua todas as pessoas, sem discriminação, sem diferenciar, sem colocá-lo á 

margem da sociedade ou excluí-lo de qualquer processo social.  

A sociedade deveria ainda, garantir o direito universal do cidadão, acrescido 

dos direitos específicos da minoria, na qual: 

a política, sob essa perspectiva, e no sentido de formação política da 
vontade dos cidadãos, tem a função de congregar e impor interesses 
sociais em particular mediante um aparato estatal já especializado no uso 
administrativo do poder para fins coletivos.(HABERMAS, 2002, p. 269-270). 

 

 É importante salientar que as diferenças não significam necessariamente 

desigualdades, isto é, não existe valoração hierárquica inferior/superior na distinção 

entre pessoas diferentes. Homens e mulheres são diferentes, mas a desigualdade 

estará implícita se tratar essa diferença estabelecendo a superioridade masculina, 

por exemplo. O mesmo se pode dizer das diferenças culturais e étnicas. 

  Um ponto importante a ser destacado é sem dúvida a relação, muitas vezes 

considerada como problemática, entre igualdade e liberdade. Ora, se os direitos civis 

e políticos exigem que todos usufruam da mesma liberdade, são os direitos sociais, 

porém, que garantirão a redução das desigualdades de origem; caso contrário, a 

falta de igualdade pode gerar a falta de liberdade. 

  Porém, não é menos verdade que a liberdade propicie as condições para as 

reivindicações dos direitos sociais. É necessário compreender o significado de 

igualdade, pois não se trata, de igualdade como sinônimo de ‘uniformidade’ de todos 

os seres humanos, mas a igualdade que respeita as diferenças de raça, etnia, sexo, 

ocupação, talentos específicos, religião, opção política e cultura no sentido mais 

amplo. 
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  De acordo com Habermas (2001), os cidadãos, enquanto corpo coletivo de 

uma sociedade complexa assume responsabilidades de preservar as diferenças 

formando uma rede participativa. 

A liberdade consiste em poder fazer tudo que não cause prejuízo a outro. 
Assim o exercício dos direitos naturais de um homem não tem outros limites 
que os que asseguram aos demais membros da sociedade o desfrute dos 
mesmos direitos. Esses limites só podem ser estabelecidos por lei. (p.147-
148). 

 

Compreendida dessa forma, a democracia, por si mesma, não garante a 

liberdade. Esta, na democracia, não é a do indivíduo isolado, mas a do Estado. 

Dessa forma, as normas democráticas serão válidas, e os direitos garantidos, 

quando a liberdade individual incidir nas normas objetivas comuns, de forma que a 

liberdade e igualdade de direito são indivisíveis. 

 

1.2 Algumas questões acerca da história dos Direitos Humanos 

 

No percurso histórico a temática direitos humanos tem absorvido um grande 

espaço de interesse e discussão nas diversas esferas sociais de todo o mundo, 

sendo tratada sob diferentes olhares de culturas, classes sociais e também distintas 

concepções pelo ângulo da pluralidade. 

Contudo, definir Direitos Humanos não é tarefa fácil, devido à diversidade de 

significados, sentidos e interpretações. O único consenso entre seus promotores e 

defensores é justamente a idéia de universalidade. Ou seja, entende-se que todas 

as pessoas são sujeitas e detentoras de direitos humanos fundamentais, 

independentemente de sua condição social, étnico-racial, econômica, de gênero, 

opções religiosas, políticas. 



 33 

Por isso é importante para a compreensão do conceito de Direitos Humanos 

que se remonte à noção de Direito Natural e sua evolução histórica, visando à 

contextualização do tema nos tempos modernos. 

Os direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos humanos possuem 

suas raízes ainda nos primórdios da civilização e desenvolvem-se ao longo da 

historia mediante as necessidades sociais e a evolução das correntes de 

pensamento de cada época. 

Segundo Celso Lafer, a origem dos Direitos Humanos remonta á tradição 

cristã ocidental, podendo se aprender nesses ensinamentos um dos elementos da 

mentalidade que os tornam possíveis. 

O cristianismo retoma e aprofunda o ensinamento judaico e grego, 
procurando aclimatar no mundo, através da evangelização, a idéia de que 
cada pessoa humana tem um valor absoluto no plano espiritual, pois Jesus 
chamou a todos para a salvação. Neste chamamento não há distinção entre 
judeu e grego (São Paulo, Epístola aos Romanos, 10,12), pois não há 
escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois vóis sois um só em 
Cristo Jesus (São Paulo, Epístola aos Gálatas, 3,28). LAFER, 1991, p.119. 

 

Até fins do século XVI, defendia-se a existência de um direito superior, supra 

estatal e universal, ou seja, o Direito Natural ao qual se subordinavam as leis 

humanas e os poderes políticos, derivando em alguns casos, da vontade divina. 

Ainda que consagrada à concepção de que não foi na antiguidade que 
surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a 
constatação de que o mundo antigo, por meio da religião e da filosofia, nos 
legou algumas das idéias-chave que, posteriormente, vieram a influenciar 
diretamente o pensamento jusnaturalista e a sua concepção de que o ser 
humano, pelo simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais e 
inalienáveis. (SARLET, 2001, p.40) 

 

Para Locke (2000, p.22) a lei natural é uma regra eterna para todos, sendo 

evidente e inteligível para todas as criaturas racionais. A lei natural, portanto, é igual 

à lei da razão. Para ele o homem deveria ser capaz de elaborar a partir dos 

princípios da razão um corpo de doutrina moral que seria seguramente a lei natural e 
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ensinaria todos os deveres da vida, ou ainda formular o enunciado integral da lei da 

natureza. 

A fonte do Direito Natural é a natureza humana, a ordem natural das coisas e 

esse direito não são normativos, mas apenas reúne princípios fundamentais sem 

qualquer compromisso ou vinculação com determinada ordem política. Nesse 

sentido, concordamos quando Lefort (1979, p.55) diz que os direitos do homem 

reenviam o direito a um fundamento que, a despeito de sua denominação, não tem 

figura, dá-se como interior a ele e nisto se dissimula perante todo poder que 

pretendesse se apoderar dele – religioso ou místico monárquico ou popular. 

As teorias filosóficas acerca do Direito Natural afiguraram, desde o seu 

alvorecer, inclinações diferentes ao longo da história: o Direito Natural da 

Antigüidade, por exemplo, girava em torno da antítese: natureza-norma; o da Idade 

Média, em torno da antítese direito divino-direito humano; o dos tempos modernos, 

em torno da antítese: direito positivo-razão individual. (RADBRUCH, 1979, p. 61). 

O primordial valor do Direito Natural é a pessoa humana, transcendendo o 

processo histórico, o seu significado, através do qual a espécie humana toma 

consciência de sua dignidade ética. O relevante é que haja respeito de uma pessoa 

para com as demais. 

A valorização da pessoa humana, que se registrou com a Renascença, 

atingiu o âmbito da Filosofia do Direito quando o então Direito Natural passou a ser 

reconhecido como emanação da natureza humana. 

Relevam-se como exigências dessa valorização as novas idéias políticas, que 

coloca o indivíduo em situação de destaque com relação à sociedade, e a 

consagração de direitos invioláveis, inerentes à condição da pessoa humana.  

Somente formulando a hipótese de um estado originário sem sociedade 
nem Estado, no qual os homens vivem sem outras leis além das leis 
naturais, (que não são impostas por uma autoridade externa, mas 
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obedecidas em consciência), é que se pode sustentar o corajoso princípio 
contra-intuitivo e claramente anti-histórico de que os homens nascem livres 
e iguais. (BOBBIO, 1992, p. 118) 

 

A assertiva que propugna que os homens nascem livres e iguais é 

historicamente inconcebível, figurando a mesma como um postulado racional, cuja 

gênese é a formulação de um estado fictício de natureza. Destarte, desenvolveu a 

chamada concepção individualista da sociedade, que louva o indivíduo e não o 

indivíduo para a sociedade. Numa concepção orgânica da sociedade, as partes 

estão em função do todo; numa concepção individualista, o todo é o resultado da 

livre vontade das partes (BOBBIO, 1992, p. 119.). Seria inimaginável a criação de tal 

concepção sem a criação idealista de um estado originário, anterior à sociedade, no 

qual se teria o indivíduo como ente desvinculado do corpo social. 

Emanuel Kant uniu os direitos naturais à liberdade, os quais poderiam ser 

conhecidos inicialmente pela razão e independiam da legislação externa. A moral 

kantiana parte do pressuposto da liberdade e da autonomia da lei moral, conforme o 

próprio KANT apud CICCO (1995, p. 178):  

A vontade é uma espécie de causalidade para os seres viventes, enquanto 
racionais, e a liberdade seria a propriedade que teria esta causalidade de 
poder agir independentemente de causas estranhas que a determinem. Do 
mesmo modo que a necessidade é a propriedade que a causalidade de 
todos os seres desprovidos de razão tem de ser determinada a agir por 
influência de causas estranhas ao agente. 
 

No que pode consistir a liberdade da vontade senão na autonomia. O que 

resulta no princípio: deve-se agir segundo uma máxima (regra de conduta) que 

possa se apresentar como lei universal. 

Nesse contexto, a idéia de dever, torna-se existente. A liberdade desfruta de 

duas faces: [...] a face subjetiva, que é o livre arbítrio, autonomia da vontade e a face 

externa, ou seja, a condição objetiva para agir livremente. (CICCO, p. 179). 
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As leis jurídicas são externas ao indivíduo e podem constrangê-lo ao seu 

cumprimento. As leis morais, tornando obrigatórias certas ações, fazem ao mesmo 

tempo da obrigação seu cumprimento. 

O binômio interioridade/exterioridade suprime do pensamento jurídico a 

exigência de conformidade interna às leis do Estado e a de definir a esfera inviolável 

da consciência individual. A chave da filosofia moral e política de Kant são a sua 

concepção de dignidade do indivíduo. A dignidade do homem está em que, como 

ente provido de razão, não obedece senão às leis que ele próprio estabeleceu. O 

homem é fim de si mesmo. Tal é o fundamento do seu direito inato à liberdade. 

A própria evolução dos Direitos Humanos encarregou-se de superar a 

ambigüidade oferecida pelo conceito de natureza humana, ou seja, da tradição jus 

naturalista. 

Percebem-se contemporaneamente os Direitos Humanos como um produto 

de conquistas sociais e históricas, através das lutas pela afirmação de direitos. 

Bobbio (1992) nos fala que os direitos naturais são, na verdade, direitos históricos. O 

elemento da historicidade é de suma importância na evolução dos mesmos 

consoante aos anseios e interesses da sociedade, as transformações técnicas e as 

classes que estejam no poder.  

A idéia de Direitos Humanos é relativamente nova na história mundial. 

Concretamente, é o fenômeno da positivação das declarações de direitos que expõe 

o caráter inovador e revolucionário da condição humana. As lutas políticas e sociais 

do século XVII tornavam evidente a conquista de sociedades cada vez mais 

secularizadas onde os indivíduos não podiam estar mais seguros de sua destinação 

perante Deus. Segundo Sarlet 

Cumpre ressaltar que foi justamente na Inglaterra do século XVII que a 
concepção contratualista da sociedade e a idéia de direitos naturais do 
homem adquiriram particular relevância, e isto não apenas no plano teórico, 
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bastando, neste particular, a simples referência as diversas Cartas de 
Direitos assinadas pelos monarcas desse período. (2001, p.45) 

 

 As declarações de direitos humanos despontavam como alternativa para 

garantir a estabilidade na tutela dos direitos tidos como essenciais à condição 

humana.  

O liberalismo contribuiu para a ampliação das democracias modernas, 

concorrendo para a universalização dos procedimentos que apontam para a 

necessidade do controle do poder político. Assim, propugnou-se, consoante a 

doutrina liberal e individualista, os chamados direitos individuais, quais sejam, 

direitos que valorizam o homem-singular, as liberdades abstratas e a separação 

entre Estado e não-Estado. 

Ao longo do presente século o liberalismo irá se confrontar com a tradição 

socialista e com a generalização de expectativas por igualdade social desencadeada 

por esse novo processo de referências histórico-universais. 

O titular dos direitos (econômicos, sociais, culturais) dessa segunda geração 

de Direitos Humanos, também conhecidos como direitos de crédito do indivíduo em 

relação à coletividade (direito do trabalho, saúde, educação), continuavam sendo 

indivíduos singulares. 

Assim, verifica-se a existência de uma nova geração de Direitos Humanos 

que prossegue e atua ligando as duas séries anteriores, oferecendo aos povos uma 

base concreta para a legitimação de suas demandas por justiça: são os direitos que 

têm como titular não o indivíduo, mas grupos humanos (família, povo, nação, 

coletividade regional ou étnica) a própria humanidade. É irrefragável a demanda do 

contexto histórico no advento de uma terceira geração de direitos, conforme diz 

Bonavides (1996, p. 522): 
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A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 
subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em 
seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos (humanos) 
fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta 
sobre a fraternidade, conforme assinala Karel Vasak, e provida de uma 
latitude de sentido que não parece compreender unicamente a proteção 
específica de direitos individuais ou coletivos.  

 

Atualmente, outros termos postos pela revolução tecnológica, pela 

reestruturação econômica, pela nova ordem mundial, vêm suscitando controvérsias 

a respeito de uma quarta geração de direitos e obrigações decorrentes da 

manipulação genética ou do controle de dados informatizados. Também conhecidos 

como "Direitos Difusos" trazem à baila direitos concernentes à evolução biogenética 

e tecnológica e ao meio ambiente. 

Há quem afirme que a quarta geração dos direitos refere-se à globalização 

dos mesmos, em contraposição à investida neoliberal da globalização. Corrobora tal 

corrente o conhecido e firme defensor dos Direitos Humanos fundamentais, o jurista 

Bonavides (1996, p. 524): 

Há [...] uma globalização política que, ora se desenvolve, sobre a qual não 
tem jurisdição a ideologia neoliberal. Radica-se na teoria dos direitos 
fundamentais. A única que verdadeiramente interessa aos povos da 
periferia. Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los no 
campo institucional. Só assim aufere humanização e legitimidade um 
conceito que, de outro modo, qual vem acontecendo de último, poderá 
aparelhar unicamente a servidão do porvir. 

 

Por outro lado, o problema atual no que tange à questão dos Direitos 

Humanos não perpassa a problemática da sua afirmação jurídica ou fundamentação 

filosófica. Ora, os mesmos encontram-se efetivamente consagrados tanto nas 

constituições dos Estados, como nas declarações internacionais de direitos. Com 

efeito, verifica-se de fato, uma latente inércia política dos Direitos Humanos ante as 

necessidades sociais. A inviabilidade dos mesmos é fruto da falta de mecanismos 

políticos aptos à sua consecução. 
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Talvez a recuperação da dimensão da ética-política signifique, portanto, 

recuperar a função educativa da política e do Estado que é chamado a realizá-la, 

não no sentido de impor a todos, um único modelo de comportamento ético – que 

conduziria a um tipo de totalitarismo – mas no sentido de uma intervenção positiva 

direcionada a criar as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento 

plenamente humano e tendencialmente universal dos seus cidadãos. 

Contrários a essa realidade, de subordinação e opressão da massa popular 

aos privilégios da aristocracia, surgem no decorrer do século XVII vários movimentos 

revolucionários que buscavam fundamentar os direitos naturais não mais na vontade 

divina, mas na expressão racional humana, para a criação de um Estado liberal. 

Cumpre ressaltar que foi justamente na Inglaterra do século XVII que a 

concepção contratualista da sociedade e a idéia de direitos naturais do homem 

adquiriram particular relevância, isto não apenas no plano teórico, bastando, neste 

particular, a simples referência as diversas Cartas de Direitos assinadas pelos 

monarcas desse período. 

Aliaram-se a esses movimentos, os interesses na classe burguesa que 

necessitava do livre mercado e da garantia de direitos individuais que 

possibilitassem o pleno exercício e desenvolvimento do capitalismo.     

O século XVIII marcou ainda a derrota do antigo regime absolutista pelas 

conquistas burguesas da Declaração de Virgínia (1776) e Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que designaram direitos individuais à 

liberdade, igualdade, segurança, propriedade, entre outros que exigiam a abstenção 

do Estado para o gozo de tais direitos. 

Segundo Sarlet, 

Importa consignar, aqui, que as declarações inglesas do século XVII 
significaram a evolução das liberdades e privilégios testamentais medievais 
e corporativos para liberdades genéricas no plano do direito público, 
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implicando expressiva ampliação, tanto no que diz com o conteúdo das 
liberdades reconhecidas, quanto no que toca a extensão da sua titularidade 
á dos cidadãos ingleses. (2001, p.56) 

 

Essas declarações marcaram no decorrer do século XIX constantes 

questionamentos a cerca da grande contradição entre os princípios divulgados nas 

declarações formais de direitos do século XVIII, e a realidade material vivida pela 

maioria da população. Essa nova realidade foi o berço das idéias socialistas e das 

organizações sindicais e políticas da classe operária e dos demais setores 

populares, que reivindicavam a intervenção estatal na regulamentação do trabalho e 

na garantia de condições para a efetivação dos direitos declarados. Fez-se 

necessário então, a ampliação do conteúdo dos direitos humanos onde o Estado 

passou a ser o promotor das garantias e dos direitos sociais, viabilizando condições 

materiais para o exercício de uma vida digna. Os novos direitos – a organização 

sindical, previdência social, saúde, trabalho, educação, etc. – exigem a intervenção 

estatal e constituem os direitos de 2ª geração denominados direitos sociais, 

econômicos e culturais. 

O impacto tecnológico do 2º pós-guerra, a divisão do mundo em blocos de 

poder, a ameaça das bombas nucleares, os massacres a grupos étnicos e 

religiosos, o avanço das multinacionais na destruição ambiental, colocou em questão 

o destino da humanidade, ampliando a necessidade de proteção aos grupos 

humanos. Todo esse movimento gerou uma série de novos anseios e reivindicações 

sociais, como os direitos à paz no mundo, autodeterminação dos povos, 

preservação do meio ambiente e utilização do patrimônio comum da humanidade, 

reconhecidos como direitos de 3ª geração, direito dos povos ou da solidariedade. 

Na história da evolução da humanidade foram constituídos vários 

documentos, entre eles; Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pactos 
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Internacionais, Constituições, com o objetivo de proporcionar uma cultura de 

respeito e proteção aos direitos fundamentais a todas as pessoas e, solidificar 

condições dignas de vida para a pessoa humana, sem distinção de raça, cor ou 

qualquer outro tipo de diferença. Um dos mais importantes saltos na busca da 

universalização dos direitos humanos ocorreu na segunda metade do século XX, 

com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), quando os Estados 

integrantes da Ordem Internacional do pós-guerra lançavam-se ao desafio de 

construir um código universal de direitos humanos, estabelecendo o propósito de 

“promover e encorajar o respeito aos direitos humanos”. 

Para isso foi estabelecida durante a sessão do Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas, em 16 de fevereiro de 1946, a criação de uma Comissão de 

Direitos Humanos, onde o objetivo principal seria a elaboração de uma Declaração 

de Direitos Humanos. 

No dia 10 de dezembro de 1948 foi aprovada por 48 nações sem reservas e 

sem votos contrários, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrando 

assim um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos 

Estados. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada o marco inicial 

para todos os povos do mundo, em torno da luta pela materialização dos Direitos 

Humanos. Ela foi redigida sob o impacto das inúmeras atrocidades cometidas 

durante a segunda guerra mundial. 

[...] retomando os ideais da Revolução Francesa, representou a 
manifestação histórica de que se formara, em fim, em âmbito universal, o 
reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da 
fraternidade entre os homens, como ficou consignado em seu artigo I. A 
cristalização desses ideais em direitos efetivos, como se disse com 
sabedoria na disposição introdutória da Declaração, far-se-á 
progressivamente, no plano nacional e internacional, como fruto de um 
esforço sistemático de educação em direitos humanos. (COMPARATO 
2001, p.226). 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, e posteriormente os tratados, 

as conferências e pactos, instituíram entre as nações um sistema complexo de 

proteção e vigilância a esses direitos, além de abrir as portas para a ampliação dos 

diversos tipos de direitos, ao exemplo, dos direitos civis e os direitos políticos.  

Dessa forma, foi Introduzida uma concepção marcada pela universalidade e 

indivisibilidade desses direitos, resgatando a idéia de que a condição de pessoa é o 

atributo único e exclusivo para a titularidade de direitos, enfatizando ainda o valor da 

dignidade inerente a todos os indivíduos, proibindo assim qualquer tipo de 

discriminação. 

Ao longo da história, tem-se constatado que a compreensão da dignidade, da 

pessoa humana e de seus direitos está associada muitas vezes à dor física e ao 

sofrimento moral. A cada ciclo histórico em que são constatados atos de violência, 

massacres e explorações desmedidas são renovados as consciências acerca da 

necessidade de uma reflexão mais ampla, buscando formas participativas de 

construir uma sociedade que valorize a importância dos direitos humanos para a 

existência de uma vida mais digna para todos. 

Antes, de ensaiarmos uma conceituação sobre direitos humanos, se faz 

necessário refletirmos sobre o que é ser pessoa humana. Comparato (2001, p.19), 

mostra que antes de qualquer tentativa de conceituar os direitos que asseguram a 

dignidade da pessoa humana ou mesmo iniciar qualquer estudo sobre a evolução 

dos institutos, instrumentos e mecanismos para sua defesa, se fazem necessário 

refletir sobre uma questão central, ou seja, definir “o que é o homem”, O que é ser 

pessoa? 

O autor salienta que a simples formulação já é indicativa da singularidade 

deste ser, capaz de tomar a si mesmo como objeto de reflexão. Para ele, a 
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elaboração do conceito de pessoa foi dividida em cinco etapas: a primeira consiste 

nas mensagens evangélicas que postulavam no plano divino, uma igualdade de 

todos os seres humanos; a segunda teve início com Boécio no início do século VI, 

onde os seus escritos influenciaram de forma profunda todo o pensamento medieval, 

ao rediscutir o dogma proclamado no Concílio de Nicéia, definindo pessoa como a 

“substância individual da natureza racional”. Para Comparato (2001, p.19), foi a 

partir desta concepção medieval de pessoa que se iniciou a elaboração do princípio 

da igualdade essencial de todo ser humano, não obstante as diferenças individuais e 

grupais, de ordem biológica ou cultural. 

A terceira etapa de elaboração teórica do conceito de pessoa adveio da 

filosofia Kantiana. Para ele somente o ser racional possui a faculdade de agir 

segundo a representação de leis ou princípios. O homem é o único ser no mundo 

dotado de vontade, ou seja, o único ser capaz de agir livremente, sem ser conduzido 

pelo implacável instinto. Segundo Comparato (2001, p. 25), a afirmação de Kant 

mostrando o valor relativo das coisas, contraposição ao valor absoluto da dignidade 

humana já prenunciava a quarta etapa histórica na elaboração, abordando o 

conceito de pessoa como: 

Aquela que consistiu no reconhecimento de que o homem é o único ser vivo 
que dirige a sua vida em função das preferências valorativas. Ou seja, a 
pessoa humana é, ao mesmo tempo, o legislador universal, em função dos 
valores éticos que aprecia, e sujeito que se submete voluntariamente a 
essas normas valorativas (COMPARATO, 2005, p. 25). 

 

A quinta etapa iniciou no século XX com a filosofia da vida e do pensamento 

existencialista, acentuando um caráter único, inigualável e irreprodutível da 

personalidade individual, ou seja, cada um possui uma identidade singular que é 

inconfundível com a do outro. 
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Essa última etapa na elaboração do conceito de pessoa humana trouxe 

muitas conseqüências, principalmente para a teoria jurídica, em geral, e 

principalmente, para o sistema de direitos humanos. 

O caráter único e insubstituível de cada ser humano, portador de um valor 
próprio, veio demonstrar que a dignidade da pessoa existe singularmente 
em todo indivíduo: e que, por conseguinte, nenhuma justificativa de utilidade 
pública ou reprovação social pode legitimar a pena de morte 
(COMPARATO, 2001, p. 30-31). 
 

Ainda de acordo com Kant, o direito humano traz uma reinterpretação do 

sistema de direitos, indicando como a autonomia privada e pública dos cidadãos se 

pressupõe mutuamente. Nessa perspectiva, tem-se como princípio da ordem legal à 

organização a partir do reconhecimento das liberdades, dentro de uma concepção 

de que seja compatível a fruição do maior grau possível de igual liberdade individual.  

Nas suas reflexões sobre o mundo legal, propunha um sistema de direitos a 

partir de uma das idéias centrais da Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de agosto de 1789, em que o art° 4º estatuía: 

[...] a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não seja nocivo a 
outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
outros limites do que aqueles que garantam aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites só podem ser 
determinados pela lei. 

 

Nessa perspectiva, os Direitos Humanos Fundamentais são aqueles que 

visam garantir ao ser humano, o respeito e o direito à vida, à liberdade, à igualdade 

e à dignidade; bem como ao pleno desenvolvimento da sua personalidade, 

garantindo a não ingerência do Estado na esfera individual, e consagrando a 

dignidade humana. Sua proteção deve ser reconhecida positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. 
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Na abordagem aos direitos humanos, devemos lembrar que os mesmos são 

conquistas do ser humano, na luta por melhores condições de vida. Assim para 

Bobbio (1992) a questão 

[...] não está em saber quais, quantos são esses direitos, qual a sua 
natureza e o seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, 
absolutos ou relativos; mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, 
para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 
continuamente violados. 

 

Devemos ter claro também, que não basta simplesmente ter direitos 

elencados em uma Constituição, eles devem estar presentes e garantidos na vida 

cotidiana das pessoas. Esses direitos, por sua vez, somente estarão garantidos no 

momento em que diminuírem as desigualdades sociais. Neste sentido, Aguiar (1984, 

p.153) afirma:  

A vida humana só será socialmente digna se as maiorias dominadas 
transformarem a produção, a troca e a distribuição de bens materiais, 
requisito mínimo para o exercício de virtude e para se acoplar ao 
substantivo vida o maravilhoso adjetivo digno. 

 

Dessa forma, partindo-se de um novo paradigma proposto por Habermas 

(1997), os direitos humanos assumem uma condição diferente daquela reconhecida 

pela grande maioria das correntes atuais: 

[...] o conceito de direitos humanos não é de origem moral, mas uma 
modalidade específica do conceito moderno de direito subjetivo e, portanto, 
de uma concepção jurídica. Os direitos do homem têm por natureza um 
caráter jurídico. O que lhes confere uma aparência de direitos morais não é 
o seu conteúdo, nem por razões mais fortes, sua estrutura, mas o sentido 
de sua validade que ultrapassa a ordem jurídica dos Estados-nações (p.56) 

 

Passaremos adiante para a reflexão e uma tentativa de situarmos os Direitos 

Humanos, tomando como base algumas visões sobre as concepções do processo 

democrático. Entretanto, apesar dos grandes avanços alcançados até hoje, no que 

diz respeito aos marcos legais, os direitos fundamentais ainda encontram-se distante 

de sua materialidade. 
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1.3 Direitos Humanos no Brasil  

 

A conceituação de Direitos Humanos no Direito brasileiro se assemelha muito 

à dos direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição de 1988. Além 

disso, o respeito aos Direitos Humanos está estreitamente ligado ao princípio 

democrático.  

As desigualdades nas quais está mergulhada a sociedade brasileira tornam-

se mais evidentes que o Estado, por sua vez, não tem conseguido cumprir seu papel 

em garantir a efetivação dos direitos básicos uma vez que as políticas públicas não 

têm atendido, de forma satisfatória, as demandas da população. 

Dessa maneira, observamos que as lutas pelos Direitos Humanos no Brasil, 

principalmente no século XX, em especial nos primeiros 30 anos de República, vai 

se dar em torno de melhores salários e melhores condições de vida para os 

operários, criação de movimentos e comitês em defesa do proletário (1917), atos 

contra o desemprego e a carestia (1914), criação de partidos políticos (1922), 

manifestações em favor do voto (1924) e criação de uma multiplicidade de 

sociedades, associações, movimentos, ligas e agremiações de categorias de 

trabalhadores lutas que se sucederam até 1930.  Os acontecimentos do mundo 

influenciavam diretamente no Brasil, mesmo que fosse em uma escala bem menor. 

 Na história do Brasil observa-se no período compreendido entre 1930 a 1975, 

uma série de acontecimentos, que trazem na sua constituição uma mobilização 

social ativa. Segundo Gonh (1995, p. 10), o período de 1930 após a Revolução até a 

queda do Estado Novo dá início a uma nova fase da história brasileira. O projeto 

liberal industrializante ganha campo, o urbano é o foco de atenção das ações do 
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Estado, no intuito de oferecer atrativos para a mão-de-obra que migra em massa 

para região sul, legislações são criadas possibilitando a garantia de direitos, mas 

também permitindo uma intervenção mais intensa do Estado na economia e na 

sociedade. Como afirma Gonh (1995). 

há também um outro comportamento das classes populares: As classes 
populares começam a emergir como atores históricos sob novos prismas. 
Paulatinamente vão deixando de ser caso de polícia e se transformando em 
cidadãos com alguns direitos, como os  trabalhistas. Ainda que tenham 
ocorrido mais no papel, essas mudanças são marcos históricos 
significativos. Simbolizam o coroamento de etapas de lutas dos 
trabalhadores, embora tenham sido promulgadas como dádivas 
governamentais, foram conquistas das classes subordinadas em geral. 
(p.81). 

 
 

 Neste período os direitos humanos enquanto categoria, não tinha ainda a 

visibilidade que passaram a ter a partir da década de 60. No entanto, foi evidenciado 

no teor das lutas e dos movimentos que se formaram pelos direitos à liberdade, à 

igualdade, enquanto busca de melhores condições de vida para a classe 

trabalhadora e à fraternidade. Isso se dava na medida em que as organizações em 

formação já traziam a marca do apoio mútuo e de ajuda a grupos socialmente e 

economicamente fragilizados pela exploração do capitalismo ou por omissão do 

Estado. 

O período de 1945 a 1964 traz características também bastante particulares, 

pois se por um lado tem-se uma grande movimentação na sociedade civil com 

movimentos por reformas de base na educação, passeatas da panela vazia, 

movimentos contra a carestia, greve geral entre outros. É também um período 

marcado por diferentes formas de participação social, pois com o fim do Estado 

Novo (1945), a vida política partidária foi recomposta, trazendo de volta a disputa 

partidária; a elaboração de uma nova constituição (1946).  

A luta pelos Direitos Humanos no Brasil de forma mais ampla, remonta 

principalmente aos anos 60, sobretudo a partir da segunda metade da década, início 
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do período de recessão, quando várias instituições lutaram contra a repressão 

política e a tortura de presos políticos, entre elas se destacou: a Igreja Católica, por 

suas alas mais progressistas, através de entidades e grupos com atuação 

específica. Silva (200, p. 53) pontua dizendo que: 

a luta pela democracia e pelos direitos da cidadania é secular, contra, 
principalmente, as relações de dominação, exploração, autoritarismo, os 
modos de discriminação e violação dos direitos do homem. Essa luta vem 
se processando nas relações estabelecidas em diferentes instâncias da 
sociedade, nos movimentos sociais e políticos, no sentido de criar uma nova 
cultura, em que a democracia possa ser vista como uma possibilidade de 
criar novos comportamentos e relações de respeito ao indivíduo como 
sujeito de direitos. 

 
 

No período que compreende 1964 a 1974, foram dez anos de grande 

repressão na sociedade brasileira, imposta a ferro pelo regime da ditadura militar. 

Neste período aconteceram profundas violações dos direitos humanos, onde 

prisões, torturas, cassação dos direitos de organizar-se, da liberdade de imprensa e 

perseguições políticas até a morte de centenas de pessoas foram a tônica deste  

período da história brasileira. 

Neste período o Brasil também experimentou o chamado milagre econômico, 

quando as massas populares mesmo sofrendo um arrocho salarial profundo 

permaneciam caladas, pois a vida política e sindical estava cessada pela ditadura 

militar. 

 Nesse âmbito, o golpe de 1964, não significou, apenas, a interrupção com o 

uso arbitrário da força, de um processo sócio-político emergencial da população 

menos favorecida que estava em curso, visando à construção de uma hegemonia 

baseada na ótica das maiorias. Representou a implantação de um regime baseado 

numa ideologia, frontalmente contrária aos princípios da democracia e dos direitos 

humanos.  
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Durante o período de 1975 a 1979, o Brasil viveu o processo de "abertura 

política”, embora de forma lenta e gradual durante o governo de Ernesto Geisel. As 

entidades de Direitos Humanos buscavam ampliar a luta pêlos direitos inerentes à 

cidadania como também tratar, da defesa da integridade física dos presos políticos. 

Este período é marcado pelo apoio dos movimentos sociais e sindicais, 

Campanhas pela Anistia Geral Ampla e Irrestrita, às greves do ABC Paulista e 

contra a Lei de Segurança Nacional. É necessário enfatizar que foram fundamentais 

o esforço de luta e a organização da sociedade brasileira, através desses 

movimentos  para o restabelecimento da ordem democrática do país. Pois 

não cabe somente ao Estado a implementação dos direitos, porém a 
sociedade civil também tem um papel relevante na luta pela efetivação dos 
mesmos, por intermédio dos movimentos sociais, sindicatos, associações, 
centros de defesa e de educação etc ( TOSI, 2002.p114). 
 

Portanto, é a partir da década de 70 que a sociedade civil organizada na luta 

contra a ditadura, abre novos caminhos, promovendo a discussão dos direitos 

humanos no Brasil. Essa luta acontece, principalmente, através de denúncias 

corajosas sustentadas por organizações como; a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), entre outras, sobre as barbaridades cometidas nos 

porões da ditadura. Esse movimento contribuiu para a renovação de uma cultura 

social e política na direção claramente humanista. 

Entre as décadas de 80 e 90 os altos índices de desemprego, a corrupção 

que parasita a máquina estatal, o fechamento de empresas o assustador número de 

famintos, são algumas das muitas mazelas enfrentadas nas décadas de 80 e 90 

pela sociedade brasileira. 

  Em 1988, a luta mais visível era pela redemocratização do país, a volta dos 

instrumentos e mecanismos constitucionais que possibilitassem uma vivência plena 
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dos direitos civis e políticos. É justamente neste cenário, que irrompe também em 

cena os movimentos organizados em diversas formas para garantir o direito ao 

trabalho e à alimentação, instaurando uma forma diferente de produzir, gerir e 

distribuir, o ressurgimento da economia solidária no Brasil. 

Nessa perspectiva um dos grandes avanços na área de direitos humanos no 

Brasil foi à promulgação da Constituição Federal em 1988, em que o título I refere-se 

aos direitos do homem, á cidadania, á dignidade da pessoa humana, aos valores 

sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. A constituição 

apresenta ainda, como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais como podemos destacar: 

Todos são iguais perante a lei, de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito 
a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos 
seguintes. (Artigo 5º, Constituição Federal Brasileira). 

 

Entretanto, a afirmação constitucional desses direitos não é materializada, ou 

seja, a norma constitucional brasileira, por si só, não tem garantido a efetivação dos 

direitos humanos básicos, havendo uma distância que se estabelece entre as leis e 

a prática cotidiana. Embora sejam reconhecidos formalmente, nos perguntamos: até 

que ponto a população que está á margem da sociedade tem acesso ao 

conhecimento das leis, para de forma consciente exigir o cumprimento dos seus 

direitos.  

Para Freitas (2003, p. 3). 

 
O processo de reprodução sociocultural se converte em forma política no 
espaço público. As associações civis absorvem iniciativas sociais difusas, 
encaminhando-as no espaço público para político. As associações e os 
movimentos sociais ampliam o espectro do público, incorporando novos 
temas na agenda política desempenhando, assim, papel fundamental na 
construção do espaço público. 
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 Assim, o Brasil iniciou Internamente um processo de adequação às novas 

exigências internacionais e a elaboração de leis e medidas jurídicas, 

comprometendo-se inclusive, em fóruns supranacionais, com a defesa e promoção 

desses direitos. 

Percebemos que o problema relacionado aos direitos humanos, não é mais 

de fundamentá-los, e sim o de garanti-los. Para isso são necessárias ações que 

ajudem a efetivá-los, pois a falta de conhecimento da maioria da população sobre 

seus direitos e conseqüentemente a falta de reivindicação é assim um entrave para 

que ele seja de fato efetivado. No Brasil, ainda hoje, parte da população desconhece 

o texto desses documentos, permanecendo com seus direitos violados. 

Silva (200, p 53) nos afirma que é necessário:  

 a construção de uma sociedade democrática exige a formação de uma 
nova cultura que é permeada pela educação e se materializa nas diferentes 
situações de aprendizagem do sujeito, enquanto indivíduo político-social.  
 

Assim, além do desconhecimento dos direitos, a má distribuição de renda do 

país é um dos elementos que proporciona as desigualdades econômicas e sociais, 

contribuindo para o aumento do contraste social, evidenciando, assim, uma 

sociedade cheia de exclusões. Dados do Relatório do Desenvolvimento Humano 

(RDH), em 2005, indicam a decomposição do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)1, mostrando que o Brasil tem um sub-índice de renda inferior ao da média 

mundial e até o da América Latina. 

                                                
1 1 O Índice de Desenvolvimento Humano–IDH tem por objetivo medir o desenvolvimento e o bem 
estar da população. O IDH combina três variáveis para medir o desenvolvimento humano da 
população: longevidade – reflete as condições de saúde, medida pela esperança de vida ao nascer; 
educação - avaliada por uma combinação de taxa de alfabetização de adultos e matrícula do ensino 
fundamental, médio e superior; renda – medida pelo poder de compra da população, baseada no PIB 
per capita ajustado ao custo de vida local. PINHEIRO, Paulo Sérgio et alii. Primeiro Relatório de 
Direitos Humanos/Direitos Humanos: realizações e desafios. São Paulo, 1999.Op. Cit. p. 103. 
 



 52 

Segundo esse Relatório, o Brasil ocupa o oitavo lugar no mundo em 

desigualdade social, estando a frente apenas dos seguintes paises: da latino-

americana Guatemala, e dos africanos Suazilândia, República Centro-Africana, 

Serra Leoa, Botsuana, Lesoto e Namíbia, segundo o coeficiente de Gini que 

apresenta uma variação de zero a 1,00. Ou seja, zero significaria, hipoteticamente, 

que todos os indivíduos teriam a mesma renda e 1,00, mostraria que apenas um 

indivíduo teria toda a renda de uma sociedade. 

Neste parâmetro, o índice brasileiro foi de 0,593 em 2003, segundo o relatório 

do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) sobre o IDH em 

relação a 177 países. 

Conforme o relatório acima citado, no Brasil 46,9% da renda nacional 

concentra-se nas mãos de 10% dos mais ricos. Já os 10% mais pobres ficam com 

apenas 0,7% da renda. Na Guatemala, por exemplo, os 10% mais ricos ficam com 

48,3% da renda nacional, enquanto na Namíbia, o país com o pior coeficiente de 

desigualdade, os 10% mais ricos ficam com 64,5% da renda. 

Para visualizarmos melhor este contraste social o Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2005, também traz o ranking de dois índices derivados 

do IDH. No Índice de Pobreza Humana (IPH), elaborado desde 1997 e calculado 

apenas para países em desenvolvimento, o Brasil aparece na 20ª posição num total 

de 103 países e territórios. O país em melhor posição é o Uruguai (1ª colocação) e o 

pior, Níger. Esse indicador mede a privação em três aspectos: curta duração da vida 

(calculada como possibilidade de se viver menos de 40 anos) falta de educação 

elementar (calculada pela taxa de analfabetismo de adultos) e falta de acesso a 

recursos públicos e privados (calculada pela porcentagem de pessoas sem acesso a 

serviço de água potável e pela porcentagem de crianças com peso inferior ao 
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recomendado). É importante ressaltar que, quanto melhor a posição do país neste 

ranking - Gini - indica o menor índice de pobreza humana apresentada pelo país ou 

território. 

No Nordeste essa distribuição de renda é ainda menor, agravando a 

desigualdades sociais. Um estudo realizado pela Prefeitura do Recife e pelo PNUD 

com apoio do Ministério da Integração Nacional e da Fundação João Pinheiro 

aponta o Nordeste como a região que abriga as capitais com maiores índices de 

desigualdades sociais no Brasil. As nove capitais nordestinas estão entre as 14 

sedes estaduais com maior desigualdade de renda, e quatro delas são as que 

apresentam o maior índice de iniqüidade no país: Recife, Maceió, Salvador e 

Fortaleza. (Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife/2005). 

É válido ressaltar, que durante muitos anos, a importância dos Movimentos 

Sociais, as entidades religiosas, associações e outras, tiveram uma participação 

efetiva no desenvolvimento do processo dos direitos humanos. Com a ampliação 

das desigualdades, o Brasil se viu obrigado a adequar-se às novas exigências 

internacionais e a um elenco de leis e medidas jurídicas, aprovando e 

comprometendo-se, inclusive em fóruns supranacionais, com a defesa e promoção 

desses direitos como aponta Telles (1999, p. 156–157) 

[...] A movimentação ampla e multifacetada dos anos 80 desdobrou-se 
numa tessitura democrática, construída na interface entre o Estado e 
sociedade, aberta a práticas de representação e interlocução pública. Nos 
anos que se seguiram à promulgação da Constituição, multiplicaramse os 
fóruns públicos nos quais questões como direitos humanos, raça e gênero, 
cultura e meio ambiente e qualidade de vida, moradia, saúde e proteção à 
infância e à adolescência se apresentaram como questões a serem levadas 
em conta na gestão partilhada e negociada da coisa pública. Nesses fóruns, 
sob formatos diversos e representatividade também desigual, políticas 
sociais alternativas vêm sendo elaboradas e debatidas: alternativas para a 
construção de moradia popular são discutidas em fóruns que articulam 
organizações populares, ONGs, empresários da construção civil, 
profissionais liberais e representantes governamentais; [...] grupos de 
defesa dos Direitos Humanos e até mesmo sindicatos se mobilizam em 
torno de programas de intervenção. 
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Após a promulgação da Constituição, os movimentos sociais passaram a 

participar ativamente de diversos fóruns constituídos no âmbito nacional garantindo 

a elaboração e aprovação de planos municipais e estaduais de direitos humanos.  

Outro ponto importante a considerar foi a iniciativa governamental na década 

de 90, na elaboração do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), lançado 

em 13 de maio de 1996. O PNDH reunia propostas de ações governamentais que 

enfatizavam a parceria com a sociedade civil e o papel dos governos estaduais e 

municipais na luta contra a violência, discriminação e impunidade, e a efetiva 

proteção dos direitos humanos no país. 

O PNDH sinaliza para a realização de parcerias entre Estados, municípios e 

representantes da sociedade civil, na elaboração e implantação de políticas 

públicas, concedendo incentivos federais aos Estados e municípios que 

implementassem medidas favoráveis aos direitos humanos.  

As entidades, os movimentos sociais, e os militantes de direitos humanos 

começaram a perceber a importância de um planejamento estratégico em relação às 

políticas públicas, que priorizasse os objetivos, organizando os meios de execução  

para o trabalho com as políticas públicas de direitos humanos. A elaboração dessas 

políticas públicas para os direitos humanos passou a constituir importante estratégia 

para a consolidação do regime democrático no Brasil. 

Algumas iniciativas de políticas governamentais estão sendo propostas, nos 

últimos anos, no sentido de fomentar uma cultura de respeito e proteção aos direitos 

humanos, a exemplo dos Programas Nacionais e Estaduais de Direitos Humanos, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN2.  

                                                
2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam uma proposta de organização curricular na 
perspectiva da educação comprometida com a cidadania, elegendo os princípios norteadores: 
dignidade humana; igualdade de direitos; participação e co-responsabilidade pela vida social. 
Documento de Introdução dos Parâmetros Curriculares. MEC/SEF, Brasília, 1997. 
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Sobre os PCNs Silva (200, p. 58) ressalta que: 
 
 
 Um dos objetivos dos PCNs é atender ao preceito Constitucional de 
oferecer uma proposta de reorientação curricular para a Educação Básica 
às Secretarias de Educação, escolas, instituições formadoras de 
professores, instituições de pesquisa dos diferentes Estados e Municípios 
brasileiros. Um dos eixos norteadores dos PCNs é o fortalecimento da 
Educação Básica voltada para a cidadania como uma das formas de 
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. 
 

 

Essas iniciativas, embora tenham a sua importância, ainda são muito tímidas 

diante do quadro de desigualdade econômico-social. Observamos ainda que os 

direitos fundamentais não estejam acessíveis a grande parte da população, ou seja, 

existem apenas nos documentos, entretanto não se efetivam na prática cotidiana. 

Apesar dos grandes avanços alcançados até hoje, no que diz respeito aos marcos 

legais, os direitos fundamentais ainda encontram-se distante de sua materialidade. 

 

 
1.4 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos concepção de uma 

Política Pública 

 

A aptidão para aprender é a mais importante capacidade inata do ser 

humano. É característica primária da natureza racional do homem. Neste sentido 

Cunha (2003, p.24) afirma: 

Diferente dos demais animais, os homens e mulheres não são seres dado 
há uma incompletude latente. Ao nascermos trazemos conosco um 
imperativo para crescermos e ser mais. Um convite e, ao mesmo tempo, um 
imperativo para transpor os limites da vida biológica, inserindo-se na vida 
social cultural, elaborando uma segunda natureza. E é na existência 
humana que tal convite imperativo apresenta-se uma abertura para tornar-
se mais e melhor. Neste sentido, podemos dizer que viver é um movimento 
contínuo em que nos fazemos humanos, isto é, construímos sobre a 
corporeidade biológica, física e química uma identidade social e cultural. 
 

 
                                                                                                                                                   
 
 



 56 

Nessa perspectiva, compreendemos que a educação tem a possibilidade 

muito significativa de influenciar a vida social, principalmente no que tange a 

formação de valores e padrões de convivência, aspectos relevantes para a formação 

de uma sociedade justa e em que a dignidade da pessoa humana seja promovida. 

Para Luzuriaga (1978, p.1-2) a educação é: 

assim integrante essencial da vida do homem e da sociedade e existe 
desde quando há seres humanos sobre a terra. Por outro lado, a educação 
é componente tão fundamental da cultura, (...) sem educação não seria 
possível aquisição da cultura, pois pela educação é que a cultura sobrevive 
no espírito humano.  
 
 

  Dessa maneira compreendemos que a educação é um aspecto essencial e 

relevante para desenvolvimento do individuo, pois, essa se constitui um direito 

humano básico, fundamentalmente importante para a formação das pessoas uma 

vez que as prepara para a cidadania, contribuindo para desenvolvimento da 

sociedade. É por esta razão que educação é aqui entendida como: 

 

 “a formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de 
conhecimento, de julgamento e de escolha para viver conscientemente em 
sociedade, o que inclui também a noção de que o processo educacional em 
si contribui tanto para conservar quanto para mudar valores, crenças, 
mentalidades, costumes e práticas” (BENEVIDES, 1996.p. 225). 

 

A educação nesse entendimento poderá ser uma chave possível a abrir a 

porta da possibilidade de humanização do ser humano, tornando-o naquele que 

sabe que é sujeito participante de sua reflexão, da reflexão do mundo e da sua 

própria história, em interação com outros sujeitos. Acerca da educação como 

fundamento para a cidadania Silva (2000, p. 63), diz: 

 

Ao tratarmos dos fundamentos da educação para a cidadania partimos 
inicialmente do princípio de que a educação é essencial à formação da 
cidadania democrática, sendo esta entendida como a concretização dos 
direitos políticos, civis e sociais que permitem ao indivíduo a inserção na 



 57 

sociedade. Ao tratarmos dos fundamentos da educação para a cidadania 
partimos inicialmente do princípio de que a educação é essencial à 
formação da cidadania democrática, sendo esta entendida como a 
concretização dos direitos políticos, civis e sociais que permitem ao 
indivíduo a inserção na sociedade. 

   

Dallari contribui afirmando que, a idéia de cidadania está intimamente 

relacionada às condições básicas para participar da vida pública, o que exige 

assegurar os direitos fundamentais aos indivíduos, ou seja, a cidadania expressa um 

conjunto de direitos que dá a pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida 

e do governo de seu povo (1998, p.14). Nessa perspectiva cidadão para Santos 

(1997, p.133) “é o indivíduo que tem a capacidade de entender o mundo, a sua 

situação no mundo e de compreender os seus direitos para poder reivindicá-los.”  

Ao abordarmos sobre a importância da educação para a formação do ser 

humano, não nos referimos apenas à educação escolar, mas a educação no seu 

sentido amplo.  Outro aspecto importante e que fundamenta a Educação como um 

Direito Humano diz respeito ao fato de que o acesso à educação é em si base para 

a concretização dos outros Direitos. 

Conceber a Educação como Direito Humano diz respeito a considerar o ser 

humano na sua vocação ontológica de querer “ser mais”, como defende Freire 

(1987) diferentemente dos outros seres vivos, buscando superar sua condição de 

existência no mundo. Para tanto, utiliza-se do seu trabalho, transforma a natureza, 

convive em sociedade. Assim Silva (200, p. 52 ) afirma que: 

educar nessa direção é compreender que direitos humanos e cidadania 
significam prática de vida em todas as instâncias de convívio social dos 
indivíduos: na família, na escola, no trabalho, na comunidade, na igreja e no 
conjunto da sociedade. É trabalhar com a formação de hábitos, atitudes e 
mudanças de mentalidades, calcada nos valores da solidariedade, da 
justiça e do respeito ao outro, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

Nessa perspectiva de uma educação voltada para a formação do cidadão e 

respeito aos Direitos Humanos a Organização das Nações Unidas proclamou em 
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Dezembro de 1994, a Década das Nações Unidas para a Educação em matéria de 

Direitos Humanos. Esse documento traz a concepção sobre Educação em Direitos 

Humanos como àquela que abrange atividades de formação e divulgação de 

informações destinadas a desenvolver uma cultura universal de direitos humanos, 

através da difusão de conhecimentos, competências e da mudança de atitudes de 

forma a atingir os seguintes objetivos. Essa concepção está pautada no documento 

da ONU que estabelece a Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos 

Humanos, como é possível observar nos seus objetivos: 

(a) Reforçar o respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais; 
(b) Desenvolver em pleno a personalidade humana e o sentido da sua 
dignidade; 
(c) Promover a compreensão, tolerância, igualdade entre os sexos e 
amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, 
nacionais, étnicos, religiosos e lingüísticos; 
(d) Possibilitar a todas as pessoas uma participação efetiva numa sociedade 
livre; 
(e) Estimular as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz. 
 

Partindo desses objetivos, a coordenação da execução do Plano de Ação 

Internacional para a Década no âmbito do sistema das Nações Unidas, procurou 

estimular e apoiar as várias atividades e iniciativas nacionais e locais, em parceria 

com os Governos, as organizações governamentais e não governamentais, as 

associações profissionais, os indivíduos de diferentes setores da sociedade civil. O 

Plano de Ação prossegue os objetivos seguintes: 

(a) Avaliar necessidades e definir estratégias; 
(b) Criar e reforçar programas de educação em matéria de direitos humanos 
a nível internacional, regional, nacional e local; 
(c) Elaborar e coordenar a elaboração de materiais didáticos em matéria de 
direitos humanos; 
(d) Reforçar o papel dos meios de comunicação social; 
(e) Promover a divulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
a nível mundial. 

 

Conforme reza ainda o Plano, além de prevê a criação, por iniciativa dos 

Governos ou de outras instituições relevantes, e de Comitês Nacionais para a 
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Educação em Direitos Humanos. Esses comitês teriam como função reunir 

representantes dos diversos setores e instituições da sociedade com o objetivo de 

elaborar e executar um plano de ação nacional para a educação em de direitos 

humanos. 

Em outubro de 1997 a Organização das Nações Unidas definiu com base na 

Resolução 49/184, as Diretrizes para a Formulação de Planos Nacionais de 

Educação em Direitos Humanos, subsidiando os Estados para cumprirem as 

recomendações na década 1995-2004 para a Educação em Direitos Humanos. 

Na perspectiva de cumprir as recomendações da ONU, o Governo brasileiro  

Instituiu o Decreto nº 2.193, de 7 de abril de 1997, criou a Secretaria Nacional dos 

Direitos Humanos - SNDH, na estrutura do Ministério da Justiça, em substituição à 

Secretaria dos Direitos da Cidadania – SDC. Em 1º de janeiro de 1999, a SNDH foi 

transformada em Secretaria de Estado dos Direitos Humanos - SEDH, com assento 

nas reuniões ministeriais.  

Em 12 de maio de 2003 através da Portaria nº 66, a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos – SEDH - foi criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

ligada ao Ministério da Justiça e no governo Lula, foi relocalizada na condição de 

Ministério ligada á Presidência da República. É um órgão que trata a articulação e 

implementação de políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos 

direitos humanos. A SEDH apresenta as seguintes atribuições: 

 

I - assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na 
formulação de políticas e diretrizes voltadas à promoção dos direitos 
da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias e à 
defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
 
II - coordenar a política nacional de direitos humanos, em 
conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Diretos 
Humanos - PNDH;  
 



 60 

III - articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a proteção e 
promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por 
organismos governamentais, incluindo os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, como por organizações da sociedade;  
 
 

         IV - exercer as funções de ouvidoria-geral da cidadania, da criança, do 
adolescente, da pessoa portadora de deficiência, do idoso e de outros 
grupos sociais vulneráveis. (Dados do site da SEDH ) 
 

 
A SEDH está organizada pela Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão da Secretaria Especial dos Direitos Humanos definidos pelo 

Decreto nº 5.174, 9 de agosto de 2004 apresentando  a seguinte estrutura 

organizacional:  

  

 
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário Especial:  
 
a) Gabinete;  
b) Ouvidoria-Geral da Cidadania;  
c) Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência;  
 
II - órgãos específicos singulares:  
 
a) Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos;  
b) Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; e 
c) Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente;  
 
III - órgãos colegiados:  
 
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH; 
b) Conselho Nacional de Combate à Discriminação - CNCD; 
c) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - 
CONADE; 
d) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA;  
e) Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI; e 
f) Conselho Nacional de Promoção do Direito Humano à Alimentação - 
CNPDHA. (Dados do site da SEDH ) 
 

 

Em 2003, foi criado o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(CNEDH), por meio da Portaria n° 98/1993 da SEDH/PR, com o objetivo entre 

outros, de elaborar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
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 O Comitê foi formado por representações do Ministério da Educação (MEC), 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República, 

da sociedade civil e por especialistas em direitos humanos e em educação, com 

objetivos: (a) contribuir para a formulação, avaliação e monitoramento de uma 

política pública de educação em direitos humanos; (b) refletir sobre as práticas de 

formação e de intervenção em educação em direitos humanos; e (c) divulgar 

conhecimento e produção acadêmica nessa área. 

O Comitê apresenta as seguintes atribuições: 

I. Monitorar, avaliar e propor modificações na política nacional de educação 
em direitos humanos; 

II. Monitorar e avaliar o cumprimento das ações e medidas constantes do 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH); 

III. Propor princípios e critérios para o desenvolvimento e avaliação de ações 
referentes à educação em direitos humanos desenvolvidas pela SEDH; 

IV. Apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a 
sociedade civil e órgãos públicos referentes à educação em direitos 
humanos;  

V. Propor e dar parecer sobre projetos de lei que estejam em tramitação nas 
instâncias legislativas, bem como propor sugestões de novas normas 
legislativas sobre o tema; 

VI. Estimular, nas esferas federal, estaduais e municipais, a criação de 
instâncias para a formulação de políticas de educação em direitos 
humanos; 

 

Com base nessas atribuições, o CNEDH elaborou a primeira versão do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) lançado para a sociedade em 

dezembro de 2003. É um documento resultante de uma ação e esforço que se 

propõe a contribuir para a construção de uma política pública de educação em 

direitos humanos, voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes 

de seus direitos e seus meios de proteção. Baseada na seguinte concepção: 

a educação em direitos humanos está imbricada no conceito de educação 
para uma cultura democrática, na compreensão dos contextos nacional e 
internacional, nos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e 
na sustentabilidade, na inclusão e na pluralidade.  (PNEDH, 2006, p.17) 
 

Buscando ainda a construção de uma cultura voltada para o respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana promovendo nos processos da educação 
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formal e não-formal. Esse processo deverá ser constituído através de programas 

voltados para o exercício da cidadania, para o respeito e valorização da pluralidade 

e à diversidade social, étnica, racial, sexual, cultural, de gênero e de crenças 

religiosas. Para Benevides3 

A Educação em Direitos Humanos parte de três pontos essenciais: primeiro, 
é uma educação de natureza permanente, continuada e global. Segundo, é 
uma educação necessariamente voltada para a mudança, e terceiro, é uma 
inculcação de valores, para atingir corações e mentes e não apenas 
instrução, meramente transmissora de conhecimentos. Acrescente-se, 
ainda, e não menos importante, que ou esta educação é compartilhada por 
aqueles que estão envolvidos no processo educacional – os educadores e 
os educandos - ou ela não será educação e muito menos educação em 
direitos humanos. Tais pontos são premissas: a educação continuada, a 
educação para a mudança e a educação compreensiva, no sentido de ser 
compartilhada e de atingir tanto a razão quanto a emoção. 

 

De acordo ainda com os termos já firmados no Programa Mundial de Educação 

em Direitos Humanos, a educação em direitos humanos contribui também para: 

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

 
 

 Para uma melhor compreensão acerca dessa temática apresentamos o 

conceito de educação em direitos humanos concebido no PNEDH (p.17) que norteia 

todas as ações propostas esta é compreendida “como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos”. 

Conceito esse articulado as seguintes dimensões:  

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 
níveis cognitivo, social, ético e político; 

                                                
3 Palestra de abertura do Seminário de Educação em Direitos Humanos, São Paulo, 18/02/2000. 
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d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; 
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das violações. (PNEDH p.17). 

 

Nesse sentido, o PNEDH passa a ser, portanto, um importante instrumento na 

consolidação de políticas públicas de educação em direitos humanos. Na sua 

organização inicial ele apresenta 5 (cinco) áreas de atuação: Educação Básica, 

Educação Superior, Educação não-formal, Educação dos Profissionais do Sistema 

de Justiça e Segurança e Educação e Mídia. Seus objetivos gerais são: 

a) Fortalecer o Estado Democrático de Direito; 
b) Enfatizar o papel dos direitos humanos no desenvolvimento nacional; 
c) Contribuir para a efetivação dos compromissos assumidos com relação 

à educação em direitos humanos no âmbito dos instrumentos e 
programas internacionais e nacionais; 

d) Avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos 
Humanos; 

e) Orientar políticas educacionais direcionadas para o respeito aos direitos 
humanos; 

f) Estabelecer concepções, objetivos, princípios e ações para a 
elaboração de programas e projetos na área de educação em direitos 
humanos; 

g) Incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações 
nacionais, estaduais e municipais de direitos humanos.  

h) Levantar informações por meio de um cadastro único de 
instituições/entidades que realizam ações de educação em direitos 
humanos nas unidades federadas. 

 

A importância deste Plano para a sociedade brasileira parece ser indiscutível, 

uma vez que verificamos já no início de seu texto, a busca pela equidade e 

qualidade social, visando construir uma consciência de cidadania democrática na 

comunidade e ainda contribuir para uma vigência de um Estado brasileiro realmente 

democrático, embasado em uma proposta de governo que prioriza as políticas 

públicas em busca da melhoria das condições de vida da população. 

Como conjunto de normas jurídicas, a dimensão política dos direitos 
humanos tem como critério orientar as políticas públicas institucionais nos 
vários setores. O Estado assume assim o compromisso de ser o promotor 
do conjunto dos direitos fundamentais (TOSI, 2002, p 113). 
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O documento, na condição de política pública, é apresentado como um 

instrumento orientador e fomentador de ações educativas, no campo da educação 

formal, não-formal, das esferas pública e privada. Pois:  

 
O processo de construção da concepção de uma cidadania planetária e do 
exercício da cidadania ativa requer, necessariamente, a formação de 
cidadãos (ãs) conscientes de seus direitos e deveres, protagonistas da 
materialidade das normas e pactos que os(as) protegem, reconhecendo o 
princípio normativo da dignidade humana, englobando a solidariedade 
internacional e o compromisso com outros povos e nações. Além disso, 
propõe a formação de cada cidadão (ã) como sujeito de direitos, capaz de 
exercitar o controle democrático das ações do Estado. (PNEDH, 2006, p.16) 
 

 

Com o objetivo de torná-lo público a Secretaria de Especial de Direitos 

Humanos - SEDH instituiu a Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos 

em 2004, com a atribuição de implementar ações e divulgação do Plano, através de 

apoio a projetos de formação, pesquisa, parcerias e produção de materiais relativos 

a educação em direitos humanos. No período entre junho e novembro de 2005 a 

SEDH, com a colaboração do MEC e do CNEDH, implementou um processo de 

Consulta Nacional para revisão e atualização do PNEDH, realizada por meio de 

Encontros Estaduais. 

Para esses encontros foram convidados a participar representantes de 

organizações governamentais (federais, estaduais e municipais) e de entidades da 

sociedade civil.  Esses encontros tiveram como objetivos 

a) Divulgar e debater o PNEDH, com vistas à sua reelaboração e 
implementação; 

b) Envolver e articular entidades públicas e da sociedade civil para 
participarem do processo de consulta, revisão, implementação, 
avaliação e monitoramento do PNEDH, assegurando a legitimidade do 
processo e a participação social;  

c) Constituir um coletivo (Comitê Estadual ou Fórum) responsável pela 
realização de audiências públicas e oficinas de trabalho para a 
estruturação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 
(PEEDH) em cada unidade da federação.  
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Outras ações foram construídas a partir dos encontros estaduais, entretanto o 

último objetivo relacionado à formação dos Comitês Estaduais apresenta uma 

importância ainda maior para a implantação do PNEDH. Através da formação dos 

Comitês ou Fóruns estaduais passa a ser orientado a estruturação de um Plano 

Estadual de Educação em Direitos Humanos – PEEDH. Para isso os Comitês 

Estaduais têm natureza consultiva e propositiva no campo da elaboração de uma 

política estadual de educação em direitos humanos. 

A organização dos Comitês Estaduais constitui-se, portanto, na primeira ação 

estratégica para implantação de uma política de educação em direitos humanos nos 

estados e municípios, conforme as metas previstas no PNEDH. 

Segundo o Termo de Referência e instruções para apresentação e seleção de 

projetos de Educação em Direitos Humanos divulgado em 20 de abril de 2006 pelo 

Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e diversidade, e Subsecretário 

de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a estruturação, capacitação e 

fortalecimento desses Comitês é tarefa essencial para a contribuição e o alcance 

das seguintes metas4: 

a) Divulgar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; 
b) Realizar audiências públicas nos estados para articulação de todas as 
áreas do Plano para elaboração de Planos Estaduais de Educação em 
Direitos Humanos; 
c) Organizar encontros e audiências com gestores dos sistemas de ensino 
das diversas áreas do Plano, para a construção de compromissos e acordos 
institucionais para implantação do Plano; 
d) Articular os Conselhos Estaduais de Educação, objetivando a inclusão da 
educação em direitos humanos nos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação. 

 

Metas essas, se atingidas, serão capazes de gerar ações e repercussões, por 

parte das instituições participantes dos encontros estaduais, levando-as da forma de 

                                                
4 Esta afirmação consta do Termo de Referência e instruções para apresentação e seleção de 
projetos de Educação em Direitos Humanos divulgado em 20 de abril de 2006 pelo Secretário de 
Educação Continuada, Alfabetização e diversidade.  
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ouvintes, à categoria de agentes transformadores da sociedade, através da 

efetivação prática das ações estabelecidas para cada área. 

Percebemos que essa ação trata de um dado importante, pois o PNEDH, por 

si só, não garante a efetividade de sua implementação, constituindo a formação de 

uma sociedade mais justa com condições de acesso aos direitos para todos. Não 

bastam existirem documentos, leis que garantam os direitos aos cidadãos, é 

necessário que a população seja esclarecida e conhecedora dos mesmos, para que 

possa utilizá-los em seu benefício. 

Entendemos que para desfrutar o direito é necessário que o indivíduo tenha 
condições de exercer sua cidadania. Esse exercício está relacionado ao 
nível de conhecimento e de conscientização que o indivíduo tem dos 
direitos e deveres, dos mecanismos para efetivá-los e do nível de 
organização que tem início no plano individual, mas exige uma articulação 
coletiva. (SILVA, 2000, p. 19) 

 

Nessa perspectiva, é importante desenvolver políticas públicas voltadas para 

a formação de uma sociedade mais ética e solidária, com seus valores pautados na 

justiça, tolerância e democracia. Norberto Bobbio5 afirma: 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 
sentido mais amplo, político. Não se tratam de saber quais e quantos são 
esses direitos (humanos), qual é sua natureza e seu fundamento, se são 
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o 
modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados. (1992, p.45) 

 

Desse modo, percebe-se que a implantação do PNEDH é um desafio de 

todas as pessoas e instituições envolvidas nas áreas constituídas no documento. 

Um desafio que tem antes de qualquer outro objetivo, formar cidadãos capazes de 

enfrentar os problemas do seu tempo, competindo igualmente expressando o seu 

compromisso social e responsabilidade pública. 

                                                
5 Na obra A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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Tomando com base na Declaração de Quioto, datada de 24 de julho de 1998, 

acerca da exigibilidade e realização dos direitos econômicos, sociais e culturais na 

América Latina e Caribe, observamos que a mesma, não somente reafirma a 

indivisibilidade dos direitos humanos enquanto princípios, como advertem para as 

violações contra esses direitos e ainda estabelece uma série de obrigações do 

Estado e outros atores envolvidos no cumprimento dos direitos econômicos, sociais 

e culturais. 

Nesta perspectiva ressaltam-se obrigações tanto que cabe ao Estado como a 

sociedade civil que vão de encontro à ampliação de experiências que possibilitem na 

prática a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, conforme este 

artigo presente na declaração mencionada: 

 
 Devem ser criados espaços de participação para os/as cidadãos/as na 
formulação, e controle dos planos de desenvolvimento, priorização de 
recursos, a vigilância dos pactos internacionais e outras normas referidas à 
proteção de todos os direitos humanos, assim como as atividades do 
Estado e outros atores econômicos e sociais que afetem seus direitos a 
nível global, regional, nacional e local. Garantindo igualmente sua 
participação no processo de reformas do Estado, sobre os processos de 
desregulamentação, formulação e implementação de políticas públicas. ( 
p.11) 

 

Assim sendo, procurar adotar políticas públicas e estratégias de 

enfrentamento da exclusão social e viabilizar o exercício da cidadania, a construção 

da autonomia e a emancipação dos sujeitos sociais mediante o desenvolvimento de 

ações educativas sintonizadas com os ideais de justiça e eqüidade devem ser 

objetivos de toda a sociedade. 
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CAPÍTULO 2 

CONSTRUÇÃO DO CAMINHO DA PESQUISA 
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                                     A pesquisa científica pressupõe sempre uma instância coletiva de reflexão.  

Minayo 
 

 

Este capítulo visa apresentar o caminho teórico-metodológico que norteou o 

estudo, assim como descreve os passos dados para a construção da pesquisa: a 

escolha do campo, a definição dos sujeitos e a opção pelos instrumentos de coleta 

das informações. 

Devemos ressaltar que o objetivo desse estudo é analisar o processo de 

elaboração e implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

 

2.1 Fundamentos Teórico-Metodológicos da Pesquisa. 

 

A dinâmica que caracteriza a realidade social esteve presente na construção 

do caminho metodológico dessa pesquisa. Para justificar esta dinâmica, recorreu-se 

à pesquisa social, uma vez que ela traz em si uma carga histórica, que segundo 

Minayo (2004, p. 27). 

[...] não pode ser definida de forma estática ou estanque. Ela só pode ser 
conceituada historicamente e entendendo-se todas as contradições e 
conflitos que permeiam seu caminho. 

 

A autora diz ainda que a pesquisa “é uma atividade básica da ciência na sua 

indagação e construção da realidade”. Dessa forma, embora a pesquisa seja uma 

prática teórica, ela vincula pensamento e ação. Ou seja, “nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da 

vida prática”. (MINAYO, 2007, p.16) 
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  Buscamos ainda através da pesquisa, aprofundar o “mundo dos significados 

das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em 

equações, medidas e estatísticas” (MINAYO, 1998, p.22) 

Para a autora, é o próprio caráter do objeto de conhecimento – o homem e a 

sociedade – que impulsiona o pesquisador social a não se conformar com a 

problematização do produto humano objetivado e a buscar os “significados da ação 

humana que constrói a história” (p.36). 

Dessa forma, considerando-se o objeto de estudo como elemento social que 

envolve objetividades e subjetividades presentes nas relações sociais estabelecidas, 

não podendo ser simplesmente quantificado numa perspectiva reducionista e 

ignorando a subjetividade nele presente, buscamos a compreensão das 

subjetividades e dos significados que constituem o objeto social.  

A opção pela pesquisa com enfoque qualitativo deve-se a motivações 

especiais: por tratar-se de uma possibilidade de capturar a essência das 

informações fornecidas pelos pesquisados e não apenas dados estatísticos, mas 

também, pelo objeto em estudo que naturalmente sugere a importância no 

aprofundamento da qualidade e não da quantidade das informações e referências. 

Nesse sentido Minayo (2007, p.21), assim afirma: 

[...] pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas Ciências Sociais, como um nível de realidade que não pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como 
parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 
mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 
 

Essas motivações também foram pontuadas a partir do que considera 

Triviños (1987 p.117), quando afirma que as posições qualitativas baseiam-se 

especialmente na fenomenologia e no marxismo, enfatizando o enfoque crítico-
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participativo com visão histórico-estrutural. O autor ainda diz que a mesma opção 

constitui-se numa proposta 

 
[...] dialética da realidade social, que parte da necessidade de conhecer 
(através de percepções, reflexão e intuição) a realidade, para transformá-la 
em processos contextuais e dinâmicos complexos (Marx, Engels, Gramsci, 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Harbemas, etc). 

 

  Ludke e André (1986, p.12,) referenciadas em Bogdan e Biklen, apontam as 

características fundamentais da pesquisa qualitativa: o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. 

Portanto, a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra 

através do trabalho intensivo de campo. Enfatiza mais o processo do que o produto, 

ou seja, o pesquisador verifica como o problema se manifesta nas atividades, nos 

procedimentos e nas interações cotidianas. 

 

2.2. O Campo da Investigação e os Sujeitos da Pesquisa 

 

  Pela natureza do nosso objeto de estudo, tomamos como campo de pesquisa 

a Secretaria Especial de Direitos Humanos localizada na cidade de Brasília por ser o 

lócus no qual emanaram proposições, e as ações que nortearam a elaboração do 

Plano e garantiram a sua implantação. 

Para a definição do campo demos os seguintes passos: Inicialmente 

realizamos uma busca na home page6 da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

com o objetivo de obter informações mais detalhadas sobre o Comitê Nacional de 

Educação e Direitos Humanos, sua formação, seus objetivos, suas atividades. 

                                                
6 Local na Internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou mais páginas de hiper textos 
que podem conter textos, gráficos e informações em multimídia. 
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 Encontramos entre outros documentos a Portaria de Nº. 66, de julho de 2003 

que instituiu o Comitê, publicada no DOU-Diário Oficial da União em 10 de setembro 

de 2003, na seção 1, pelo então Secretário Especial dos Direitos Humanos, Nilmário 

de Miranda, considerando e tomando como base os instrumentos internacionais 

referentes à educação em direitos humanos.  

De posse desses instrumentos, realizamos uma análise documental como 

propõem Ludke e André (1986, p.40) objetivando: “fazer inferência sobre valores, os 

sentimentos, as intenções e a ideologia das fontes ou dos autores do documento”  

Da análise desses documentos pudemos ter uma melhor compreensão 

acerca dos sujeitos, seus valores, intenções, concepções e grau de participação na 

elaboração e implantação do PNEDH.  

 Entretanto, embora sendo nosso primeiro procedimento, a análise 

documental foi perpassando a pesquisa à medida que sentíamos necessidade de  

retomar as leituras dos documentos, de modo que pudéssemos ter um melhor  

esclarecimento e compreensão acerca dos posicionamentos e o que escrito no 

roteiros de entrevistas  pelos participantes da pesquisa. 

Quanto ao documento - Portaria nº 98 -  traz em seu texto, à importância de 

se considerar as propostas de ações governamentais contidas no Programa 

Nacional de Direitos Humanos/PNDH e, ainda, a importância de uma educação 

voltada para desenvolver uma cultura de valorização da diversidade, da tolerância, 

contribuindo para formação e  consolidação de um país mais democrático,  

reduzindo  as violações aos direitos humanos. 
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2.3. Sujeitos da pesquisa e instrumentos de coleta das informações 

   

Com base nas relações entre o objeto do estudo tomamos por sujeitos de 

nossa pesquisa os membros componentes do Comitê Nacional de Educação em 

Direitos Humanos, por se tratar da equipe que participou da elaboração e 

implantação do PNEDH. A nossa opção ainda se justifica por entendermos que 

esses sujeitos compreenderiam os passos e as ações que nortearam todo o 

processo de elaboração e implantação do Plano.  

Nesse sentido buscamos informações através desses sujeitos que 

participaram do processo de elaboração do PNEDH. Assim nos foi possível 

conhecer os passos que ocorreram para a elaboração de um documento tão 

importante e as primeiras ações para sua implantação.  

 Um outro passo dado foi buscarmos conhecer o conteúdo do PNEDH. Em 

seguida, procuramos no próprio documento - PNEDH - relacionar as pessoas que 

faziam parte do Comitê. Esse mapeamento nos permitiu levantarmos o contingente 

de 25 componentes do Comitê, conforme quadro 1: 

QUADRO 1 

Distribuição dos Membros do CNEDH 

REPRESENTAÇÃO N % 

Coordenação  2 8 

Representantes Nacionais 14 56 

Representação da Unesco/Brasil 1 4 

Representantes do MEC 4 16 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos 4 16 

TOTAL 25 100 

   Fonte: Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2006. 

 

Como podemos observar os 25 membros do Comitê estão atuando em 

diferentes representações. A maior atuação 56% está na Equipe de Representantes 
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Nacionais. Esses representantes são profissionais que atuam na área de Educação 

e Direitos Humanos. 

Após o levantamento dos membros do Comitê, procuramos localizar seus e-

mails através da Secretaria Especial de Direitos Humanos7 e percebemos que todos 

tinham endereço eletrônico. 

Enviamos a carta de apresentação8 e o roteiro da entrevista9, para os 

membros do Comitê, dos quais apenas 5 (cinco) retornaram o roteiro da entrevista 

respondida. Diante desse fato, resolvemos enviar uma nova mensagem para os 

membros que ainda não tinham enviado o roteiro da entrevista, ressaltando a 

importância das suas contribuições para nossa pesquisa. 

Entretanto mesmo com a segunda tentativa, obtivemos dois retornos, dentre 

eles um roteiro da entrevista respondida e um e-mail justificando não ter tempo 

disponível para responder. Assim, os nossos sujeitos de pesquisa se constituiu num  

grupo de 4 (quatro) membros do Comitê que se apresentam conforme o quadro 2: 

QUADRO 2 

Distribuição dos sujeitos da pesquisa 

 

SUJEITOS N % 

Representantes Nacionais 3 75 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos 1 25 

TOTAL 4 100 

   Fonte: Roteiro da entrevista. 

 Como podemos observar, três dos nossos sujeitos são Representantes 

Nacionais, e um da Secretaria Especial dos Direitos Humanos.  

                                                
7 Disponível no site: <http://www.planalto.gov.br/sedh. Acesso em: 14/03/2007. 
8 A carta encontra-se no anexo 1. 
9 O roteiro da entrevista encontra-se no anexo 2. 
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O roteiro da entrevista configurou-se como um dos nossos instrumentos de 

coleta das informações. Ela possibilita ao entrevistador o aprofundamento de pontos 

importantes a serem investigados, permitindo esclarecimentos e adaptações que a 

tornem eficaz na obtenção das informações desejadas. Na entrevista a relação que 

se cria é de interação. Para Ludke e André (1986, p.34) 

[...] a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é de que ela 
permite a captação imediata e corrente da informação desejada, 
praticamente como qualquer tipo de informante e sobre os mais variados 
tópicos. 

 

Assim sendo, o roteiro da entrevista foi constituído por questões abertas e 

fechadas. As questões fechadas possibilitaram-nos traçar o perfil sócio-profissional 

bem como colher informações acerca das Instituições em que os sujeitos atuam. 

Como podemos observar no quadro 3: 

QUADRO 3 

Perfil Sócio-Profissional 

 

Gênero 3 femininos 1 masculino - 

Faixa etária > 32 anos < 87 anos - 

Escolaridade 4 graduados 3 pós-graduados - 

Instituição onde Trabalha 2 de Universidades 1 Aposentado 
1 em 

Órgãos 
Públicos 

Atividade Profissional 2 Professores 
Universitários 

1 Não Indicou 1 Assessor  

Tempo de atuação 

profissional 
Entre 32 e 36 anos - 2 Semanas 

Participação em 

Sindicatos ou 

Associações 

3 são filiados á 
sindicatos 

1 não indicou. - 

   Fonte: Dados coletados através do roteiro da entrevista. 

 

 De acordo com o que analisamos nos roteiros de entrevistas, os sujeitos 

envolvidos nesse estudo apresentam o seguinte perfil: três são do gênero feminino e 
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um do gênero masculino, estando na faixa etária entre trinta e oitenta e sete anos. 

Três são pós-graduados, um é graduado. 

Observamos ainda que dois dos entrevistados trabalham na área de 

educação atuando como professores ou áreas afins, voltados diretamente para a 

formação, atuando também em sindicatos e associações da sua categoria 

profissional. Dois não atuam em educação diretamente nem participam de 

movimentos ou associações sindicais de sua categoria profissional. 

Através dessas informações, observamos que os membros do Comitê que 

participaram da elaboração do PNEDH, em sua maioria, possuem uma formação e 

desenvolvem atividades profissionais definidas, voltadas para os Direitos Humanos, 

atividades estas, solidificadas através das experiências adquiridas. 

Observamos ainda que as Instituições nas quais eles trabalhem na sua 

maioria atuam de forma sistemática na promoção de formações e ações ligadas à 

área de direitos humanos. Vejamos o quadro 4 abaixo: 

 

QUADRO 4 

Empresa que os sujeitos atuam 

 

Ações em direitos humanos 

desenvolvidas pela 

instituição/empresa  

3 afirmaram que as 

instituições realizam 
1 não indicou 

Formação promovida pela instituição 

na área de direitos humanos 

3 afirmaram que as 

instituições promovem 

1 indicou que não 

promove 

Programa e/ou projetos sociais 

desenvolvido pela instituição 

3 afirmaram que as 

instituições desenvolvem 
1 não informou 

   Fonte: Dados coletados através do roteiro da entrevista. 

 

Após a identificação, procuramos localizar os sujeitos de nossa pesquisa, 

percebemos que os mesmos estavam espalhados pelo no território nacional, uma 

vez que  atuavam em Instituições localizadas em vários estados da federação, o que 
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em parte sugeriria  a princípio, um desafio em estabelecer contato direto e contínuo 

com os mesmos. 

 Em segundo lugar o desafio se constituía, também pelas atribuições que cada 

sujeito desenvolve no seu cotidiano laboral, tais como: viagens, participação em 

congressos e outros eventos em diferentes cidades desse país continente. 

Diante dessa constatação decidimos que a forma de nos comunicar e 

realizarmos a pesquisa, seriam através da Internet, utilizando o e-mail para 

enviarmos a carta de apresentação e o roteiro de entrevista. 

Seguido o percurso da nossa pesquisa, uma vez decidida a forma como  

realizarmos a aplicação do roteiro de entrevista, buscamos a relação de endereços 

eletrônicos dos membros do CNEDH com objetivo de contatarmos com os sujeitos 

da pesquisa. Após contato telefônico com um dos membros do Comitê, foi enviado 

através de e-mail, uma relação de endereços eletrônicos dos membros do Comitê, a 

qual foi utilizada para encaminharmos a carta de apresentação e o roteiro da 

entrevista.  

No mês de Abril de 2007, enviamos o roteiro de entrevista, para os endereços 

eletrônicos relacionados anteriormente, acompanhado de uma carta de 

apresentação da pesquisa e da pesquisadora (anexo 2).  

Estabelecemos para o retorno dos mesmos, uma data limite que 

possibilitasse o tempo necessário para respondê-lo favorecendo o seu retorno e o 

tratamento das informações coletadas.  

Ao final da data estabelecida, apenas cinco roteiros de entrevista foram 

retornados. Diante desse fato, resolvemos enviar uma nova mensagem ressaltando 

a importância das informações, ampliando um novo prazo para retorno dos roteiros 

das entrevistas respondidas. Entretanto mesmo com a segunda tentativa, obtivemos 
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apenas mais dois retornos, dentre eles um roteiro respondido e um pedido de 

desculpas, justificando não ter tempo disponível para responder. 

Ao final do prazo possível para respostas dos e-mails enviados, apenas seis 

retornaram, dos quais apenas quatro constituíram-se sujeitos que participaram da 

elaboração do PNEDH, um que participou da revisão do documento e outro que não 

participou.  

Com o número de seis roteiros de entrevista respondidos, passamos a leitura 

de cada um com o objetivo de no primeiro momento conhecer um pouco de cada 

sujeito, buscando nas suas características traçar um primeiro perfil, de modo a 

conhecer a formação de cada um, bem como as atividades que exerciam,  

concepções acerca de educação em direitos humanos e a participação na 

elaboração e implantação do PNEDH. 

       Após essa leitura categorizamos os sujeitos identificando-os com letras do 

alfabeto. Para cada entrevista analisada, atribuímos uma letra. Ressaltamos que 

dois dos seis sujeitos por não terem participado da elaboração e implantação do 

Plano, não foram tomados como sujeitos desse estudo. 

Separamos os sujeitos da seguinte forma: os quatro sujeitos que participaram 

da elaboração do PNEDH foram identificados como entrevistados A, B, C e D da 

seguinte forma (EA, EB, EC e ED). Ao final da primeira leitura e da categorização 

dos sujeitos, passamos então à análise das informações coletadas no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO 3 

CONHECENDO O PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS/PNEDH 
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                          “A educação em direitos humanos vai além 
de uma  aprendizagem  cognitiva, incluindo o 
desenvolvimento social e emocional de quem                                    

se envolve no processo ensino-aprendizagem. 

Plano Mundial de Educação em Direitos Humanos – 
PMEDH/2005  

 
 

           Constituiu-se  o nosso objetivo de estudo analisar o processo de elaboração e 

implantação do Plano. O material que serviu de base para a análise foi as 

entrevistas obtidas através de e-mail enviados aos sujeitos participante de nossa 

pesquisa.  

3.1 Concepções dos sujeitos sobre Direitos Humanos 

 

Partindo da análise das informações referentes à inserção da temática direitos 

humanos na vida dos sujeitos da pesquisa, observamos que os mesmos apresentam 

uma formação bem alicerçada na temática em questão, demonstrando um 

conhecimento adquirido ao longo de experiências vivenciadas anteriormente.  

Para EA seu primeiro contato com a temática direitos humanos se deu ainda 

quando estudante de graduação, no qual participava de movimentos estudantis.  

 Na faculdade de direito, em Uberlândia-MG, participei do movimento 
estudantil. Tivemos uma formação política continuada, pois o grupo 
percebia a importância disso. Trazíamos sempre temas interessantes ao 
debate, e iniciamos nosso grupo dentro do direito com a discussão de 
assessoria jurídica popular, que não possui atualmente um conceito 
formado, mas que jamais pode ser deslocada dos direitos humanos (EA). 

 

Observamos que o contato inicial com a temática direitos humanos, 

aconteceu no campo da educação formal, ou seja, na universidade quando ainda 

cursava a graduação em direito. Entretanto, fica claro que a inserção com a área de 

Direitos Humanos ocorreu através da sua participação em grupo de movimento 

estudantil, através de leituras e debates. Os demais sujeitos se referem a uma longa 
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jornadas, na sua maioria apresenta ampla participação em movimentos e 

organizações sociais, incluindo também organizações não governamentais.  

Interessante perceber, que os direitos humanos são conquistas do ser 

humano na luta por melhores condições de vida. Dessa forma, entendemos que são, 

na verdade, todos os direitos fundamentais para que a pessoa tenha uma vida 

digna. Segundo Dallari (1998, p.7): 

 
Todos os seres humanos devem ter asseguradas, desde o nascimento, as 
condições mínimas necessárias para se tornarem úteis à humanidade, 
como também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a 
vida em sociedade pode proporcionar. É a esse conjunto de condições que 
se dá o nome de direitos humanos. 

 

Entretanto os direitos, por sua vez, somente estarão garantidos no momento 

em que diminuírem as desigualdades e sejam efetivadas as condições de 

oportunidades tornando-se evidente a urgência em garanti-los, o que exige uma 

participação direta de todos os movimentos e organização da sociedade. 

Sendo assim, concordamos com Bobbio no sentido de que a garantia dos 

direitos humanos não é mais um problema filosófico e sim, político, relacionando-se 

diretamente com o nível de compromisso dos que gerem as políticas públicas do 

país e do conhecimento da população sob os mesmos para de fato efetiva-los.   

A compreensão sobre os direitos humanos é fundamentalmente importante 

para desenvolver qualquer processo de conscientização ou transformação de uma 

pessoa ou sociedade. Para Arendt, 1974: 

A privação fundamental dos direitos humanos se manifesta primeira e, 
sobretudo na privação de um lugar no mundo que torne significativas as 
opiniões e efetivas as ações (p. 375). 

 

Nessa perspectiva acreditamos que o processo de elaboração e implantação 

de uma política pública como o PNEDH, que objetiva a educação em direitos 
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humanos, pode ser um instrumento que contribua para o fortalecimento de uma 

sociedade mais democrática.  

Os sujeitos EB, ED e EC iniciaram as suas inserções nessa área como 

participantes de movimentos sociais e ONGs, realizando atividades ligadas 

diretamente á promoção e defesa dos direitos humanos. Como podemos observar 

nas falas abaixo: 

Como participante do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) do 
Rio Grande do Sul (EB). 

 

Desde 1972 na Comissão de Justiça e Paz de São Paulo (ED). 
 

De modo sistemático, através da colaboração com uma ONG que trabalha 
com educação em Direitos Humanos (EC). 

 

Essas falas evidenciaram que todos os sujeitos EB, ED e EC tiveram seus 

primeiros contatos com a temática direitos humanos, através da participação em 

entidades que desenvolviam atividades nessa área. É importante ressaltar a 

importância dos movimentos sociais e entidades na formação dos mesmos como 

cidadãos críticos e conhecedores dos seus deveres e direitos. 

Essa perspectiva também está em consonância com o PNEDH na área de 

Educação Não-formal na qual: 

Todos os cidadãos estão em permanente processo de reflexão e 
aprendizado. Este ocorre durante toda a vida, pois a aquisição de 
conhecimento não acontece somente nas escolas e universidades, mas nos 
locais de trabalho, nas cidades, nos movimentos sociais, nas associações 
civis, nas organizações não-governamentais, dentre outros. 
A educação não-formal, enquanto modalidade de ensino/aprendizagem 
implementada durante a trajetória de vida das pessoas, pode ser 
compreendida em seis dimensões: a qualificação dos indivíduos para o 
trabalho; a adoção e exercício de práticas voltadas para a comunidade; a 
aprendizagem política de direitos através da participação em grupos sociais; 
a educação realizada na e pela mídia; a aprendizagem de conteúdos da 
escolarização formal em modalidades e esferas diversificadas; e, 
finalmente, a educação para a vida, no sentido de garantir a qualidade de 
vida (PNEDH, 2003, p.28). 
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Percebemos que as experiências educativas adquiridas através da Educação 

Não-Formal contribuem para a sensibilização e a conscientização dos sujeitos na 

formação de cidadãos críticos, ampliando sua capacidade de conhecer e exigir seus 

direitos no âmbito social.  

Diante disso, entendemos que as experiências adquiridas em qualquer campo 

de formação, formal ou não-formal, são bases para a construção de conhecimentos 

por parte do ser humano e condições essenciais para o exercício da cidadania. 

Entretanto ter conhecimento somente não é suficiente. É necessário lutar pela 

efetividade dos direitos elencados na norma constitucional quanto ao conjunto dos 

direitos e pela ampliação de novos direitos compreendendo que essa é uma 

conquista histórica. 

 
 
 
3.2 Concepção, formação e ações dos Sujeitos sobre Direitos Humanos. 

 

 

Um dos aspectos ressaltados no conjunto dos dados diz respeito a 

compreensão dos membros do Comitê acerca da temática Direitos Humanos no 

contexto social, político e econômico atual. Percebemos na fala de EB, que a 

compreensão dos Direitos Humanos no contexto sócio, político e econômico está 

vinculado ao pleno exercício da cidadania, estabelecendo uma relação direta com a 

Democracia. 

São componentes fundantes da democracia. Carecemos de direitos sociais 
e econômicos. Sua inexistência torna-se permanente dificuldade para a 
construção de uma sociedade democrática (EB). 
 

Dessa forma, uma sociedade democrática faz da igualdade uma prioridade 

fundamental, devendo ser entendida não como uniformidade, mas como direito a 

oportunidades. A igualdade deve ter como fator principal o direito humano para a 
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realização da cidadania. Pois é ela que vai garantir que se estabeleça uma relação 

de proteção.  

A Constituição Federal traz em seu título I, que tem como fundamento, no que 

se refere aos direitos do homem, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Prescreve 

ainda, como objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais. 

Em seu título II afirma os direitos civis, sociais e políticos do cidadão. 

Entretanto, na prática, a afirmação constitucional destes direitos não é garantia 

suficiente de sua efetividade, pois historicamente, os direitos humanos são 

concebidos como mecanismos de defesa dos cidadãos contra o arbítrio dos 

governantes e abusos do Estado. Porém, como é o Estado que legisla e que deveria 

garantir sua aplicação, ocorre à ineficácia dos mesmos. 

Entretanto para que aconteça essa mudança de valores, a sociedade deve 

estabelecer os direitos humanos como fundamentais para o processo democrático e 

o exercício da cidadania. Esse entendimento é formalizado por um dos sujeitos da 

pesquisa: 

A temática dos direitos humanos permeia (ou deveria permear) todas as 
ações políticas. Não compreendo qualquer atuação cidadã que 
desconsidere os direitos de todos à vida, à educação emancipadora, à 
participação nos processos políticos etc. Porém, grande parte desses 
direitos não está assegurada a todos, seja por falta de vontade política dos 
administradores do qual se presume o direito de decisão sobre 
investimentos e prioridades dentro de uma agenda social (em geral, 
preterida por uma agenda econômica) (EB). 

 

É interessante perceber que a temática dos direitos humanos, mesmo 

estando permeando as ações políticas, ainda  requer da vontade política dos 

administradores para que essa temática seja discutida com a sociedade. 
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Nessa perspectiva, EB percebe os movimentos sociais como elemento 

fortalecedor dos direitos humanos no cenário político do país e do fortalecimento da 

igualdade de oportunidades e da união, compreendendo ainda, que necessitamos 

investir na educação como instrumento de transformação social. Assim, podemos 

observar através da fala de outro sujeito pesquisado: 

 
Eu creio que a temática de direitos humanos avançou muito, mas 
infelizmente ainda tem que caminhar a passos largos para que possamos 
efetivamente ter conquistados tais direitos.  Acredito que os movimentos 
sociais contribuem bastante para que o tema seja pautado no cenário 
político, e, por conseguinte, tenha reflexos no contexto econômico. Por isso 
a educação em direitos humanos é importante, para que os direitos 
humanos não sejam tratados como um tema dissociado de questões 
sociais, políticas e econômicas (EA). 
 

 

A partir dessa fala podemos perceber a importância atribuída à educação em 

direitos humanos, que tem a função de refletir sobre ás questões sociais, políticas e 

econômicas, na perspectiva de intervenção na sociedade. 

Interessante verificar, que os direitos humanos estão diretamente 

relacionados com a afirmação da dignidade humana, constituindo o alicerce para a 

construção de sociedades mais justas, participativas e democráticas. Como 

podemos observar na fala abaixo: 

Estão intimamente associados à afirmação da dignidade humana, à luta 
contra toda forma de desigualdade, violência e discriminação, e à 
construção de sociedades justas e democráticas (EC). 
 
 

Parece importante destacar que, a democracia é compreendida como um 

regime político que melhor protege e promove os direitos humanos. Ela é definida 

ainda, como regime fundado na soberania popular, na separação e desconcentração 

de poderes, com pleno respeito aos direitos humanos. Pode ser ainda, um dos 

componentes da interação social que transforma o Estado de Direito no interesse 
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dos dominados, compensando a desigualdade social com os direitos morais. Como 

é possível constatar na expressão de um sujeito da pesquisa. 

 
Direitos Humanos pode ser uma bandeira que una todas as pessoas acima 
dos partidos e dos governos, no momento em que vivemos tão desiludidos 
dos partidos e dos políticos (ED). 
 
 

  Podemos inferir pela fala de ED que, os direitos humanos e os valores que 

permeiam as relações humanas, devem estar presentes na concretude da 

organização da vida social. Entretanto, nos remete a uma reflexão relacionando o 

momento social em que vivemos permeados de inúmeras inquietações, violações de 

direitos e descrédito nas instituições públicas.  

  Percebemos que é fundamental fortalecer a questão da cidadania e direitos 

humanos em todos os campos de formação, de modo a oportunizar a comunidade o 

acesso a esses conhecimentos de interesse fundamental para o desenvolvimento da 

sociedade.  

O sujeito a seguir nos faz refletir sobre as nossas ações cotidianas e sob o 

papel de cada um de nós como cidadão e a participação e a mobilização das 

pessoas para garantir seus direitos sociais.  

 
Não sou militante da área; sou uma técnica do Ministério da Educação. 
Penso que ainda falta muito para que tenhamos um país com direitos 
humanos. Exemplo: um dia passava por uma rua em que uma pessoa 
estava dormindo na calçada e fiquei pensando: “Trabalho com esta temática 
e não sei se ajudo, efetivamente, a mudar esta realidade”. Os direitos de 
terceira e quarta geração são muito importantes; contudo, não alcançamos 
nem respeito pela vida ainda.  Muitos são os que sofrem por não serem 
considerados(as) como pessoas, ou seja, gente que merece ser tratada 
como ser humano (ex.: mulheres maltratadas, trabalhadores(as) 
escravizados(as), crianças abusadas sexualmente e etc). 
Do ponto de vista social, precisamos buscar legitimidade, acúmulo político 
junto à sociedade para que este tema seja conhecido e visto como 
importante, pois, enquanto a sociedade imaginar que o movimento de 
direitos humanos defende tão somente os presidiários, não teremos a 
confiança, o respeito, a aceitação e o engajamento de outros grupos 
sociais. 
Do ponto de vista político, também precisamos de abertura junto às 
entidades políticas (sindicatos, partidos, associações da sociedade civil, 
congresso, assembléias legislativas, nos Poderes Executivo, Legislativo e 
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Judiciário) para que as ações realizadas nas mais diversas instâncias levem 
em consideração as perspectivas dos direitos humanos. 
Na esfera econômica, a lógica capitalista é o maior empecilho para que os 
direitos humanos sejam colocados em prática porque o capitalismo favorece 
a exclusão, a desigualdade. A defesa da dignidade humana pode avançar 
no nível político e cultural; contudo, os interesses das corporações e do 
empresariado apontam para a direção do lucro, do tratamento diferenciado 
das pessoas em função do consumo (EC). 
 
 

Entendemos que, para o avanço da democracia, são necessários o fim dos 

privilégios e a disseminação de um pensamento que proporcione a cultura da 

igualdade, reconhecendo que todos nós somos sujeitos de direito. Nesse sentido, 

concordamos com Telles (1994), ao afirmar que: 

Longe de corresponder a um processo harmonioso e linear, esta é uma 
construção a cada momento feita e refeita no terreno conflituoso e sempre 
problemático da vida social. Mas sinaliza um campo no qual a utopia 
democrática pode ser formulada na aposta de que homens e mulheres 
descubram o sentido do espaço público nas quais as diferenças se 
expressam e se representam numa interlocução possível; no qual valores 
circulam, argumentos se articulam e as opiniões se formam; no qual 
parâmetros públicos podem ser construídos e reconstruídos como balizas 
para o debate em torno de questões pertinentes; e no qual, enfim, a 
dimensão ética da vida social pode se constituir através da convivência 
democrática com as diferenças e os conflitos que elas carregam exigindo 
por isso mesmo, de cada um, a cada momento, o exercício desta 
capacidade propriamente moral de discernimento entre o justo e o injusto. 
Esta medida, por ser desprovida de garantias e pontos fixos, ainda mais 
nesse final de século que fez desmoronar antigas certezas, só pode ser 
construídas numa permanente e sempre renovada negociação (p. 48). 
 

 

Consideramos ainda, um grande desafio, para a implantação da política 

nacional de direitos humanos, sedimentar as áreas propostas para a ação da 

mesma a partir dos conteúdos no campo formal do universo escolar e nos outros 

espaços sociais como propõe o próprio Plano. 

Em síntese, concebemos a Educação como Direito Humano básico, em 

concordância com Freire (1987) quando diz que o ser humano na sua vocação de 

querer “ser mais”, busca superar sua condição de existência no mundo.  

Um outro aspecto importante e que fundamenta a Educação como um Direito 

Humano refere-se ao acesso à educação como base para a realização dos outros 
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Direitos. A educação é base constitutiva na formação do ser humano, bem como na 

defesa e na constituição dos outros direitos econômicos, sociais e culturais. 

Desse modo, a educação é compreendida como um direito em si mesmo e 
um meio indispensável para o acesso a outros direitos. A educação ganha, 
portanto mais importância quando direcionada ao pleno desenvolvimento 
humano e às suas potencialidades, valorizando o respeito aos grupos 
socialmente excluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a 
cidadania plena para a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de 
valores atitudes e comportamentos, além da defesa socioambiental12 e da 
justiça social (PNEDH, 2006, p.18). 
 
 

Apesar de no Brasil, este direito há muitos anos está estabelecido em lei, 

diferentemente de muitos países do terceiro mundo, mesmo assim esse fato não 

tem garantido que esse direito seja efetivado com qualidade. 

Em 1946 com a promulgação da Constituição brasileira, estabeleceu-se o 

Regime Democrático. No que se refere á educação, a Constituição de 1946 corrige 

um dos maiores retrocessos da Constituição de 1937, quando em seu Art.166 

restabelece a Educação como direito “[...] Art. 166 - A educação é um direito de 

todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana”. 

Com já vimos anteriormente, Educar para os Direitos Humanos é 

essencialmente proporcionar uma formação de cultura de respeito à dignidade 

humana através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, ética, da 

justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz. 

Entende-se nessa perspectiva, a importância atribuída á formação humana, seja ela 

no âmbito formal ou informal.  

Dentro desta linha o PNEDH apresenta também entre outros objetivos a 

formação dessa cultura, criando, influenciando, compartilhando e consolidando 

mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos, transformando a 

sociedade através de práticas. Para isso: 
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a educação ganha maior importância quando direcionada ao pleno 
desenvolvimento humano e às suas potencialidades e a elevação da auto-
estima dos grupos socialmente excluídos, de modo a efetivar a cidadania 
plena para a construção de conhecimentos, no desenvolvimento de valores, 
crenças e atitudes em favor dos direitos humanos, na defesa do meio 
ambiente, dos outros seres vivos e da justiça social (PNEDH, BRASIL, 
2006, p.18). 
 

É necessário investir na formação e nas práticas pedagógicas que tenham 

como objetivo à construção de relações sociais que manifestem transparência e 

justiça, favorecendo o compromisso coletivo e fortalecendo os movimentos e 

organizações da sociedade civil. 

Durante a análise verificamos que cinco sujeitos da pesquisa não realizaram 

nenhum curso de formação na área de direitos humanos. Apenas um realizou curso 

de extensão. 

Acreditamos que essa ausência de formação específica à temática, 

demonstre ainda o pouco investimento que ocorre no Brasil no campo da formação 

dos direitos humanos. Por outro lado algumas práticas pedagógicas, em especial as 

que estão inseridas nos espaços formais estão desconectados da realidade social 

como destaca Candau: 

a falta de articulação com o contexto social, a realidade vivida não tem 
qualquer relação com as práticas educativas, o cotidiano educacional 
transforma-se num mundo auto referido, que ignora o cotidiano social 
(1999,p.17). 
 

 Dificultando a construção do senso crítico coletivo no qual o educando está 

inserido. É por esta razão que a educação é aqui entendida como: 

A formação do ser humano para desenvolver suas potencialidades de 
conhecimento, de julgamento e de escolha para viver conscientemente em 
sociedade, o que inclui também a noção de que o processo educacional em 
si contribui tanto para conservar quanto para mudar valores, crenças, 
mentalidades, costumes e práticas (BENEVIDES. 1996.p. 225). 
 
 

Sob essa visão, através da formação é possível experienciar valores, 

princípios e práticas de cidadania como forma de superação do individualismo e das 

relações autoritárias e de poder. 
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Ampliando o estudo, passamos a verificar quais as ações, ou trabalhos 

desenvolvidos na perspectiva dos “Direitos Humanos” estão sendo desenvolvidos 

pelos sujeitos da pesquisa. 

Todos os sujeitos têm consideráveis ações desenvolvidas na sociedade, tanto 

na área acadêmica, com publicação de trabalhos, na área social, através de 

intervenções diretas. Percebem-se pontos comuns nas falas de EA, EB e EC o 

envolvimento em vários órgãos como curadores, assessores, conselheiros e 

fundadores de instituições que promovem atividades voltadas á promoção dos 

direitos humanos, como podemos verificar nas falas abaixo, quando perguntamos:  

Sim, em trabalhos de assessoria junto aos movimentos sociais (EA). 
 

Como participante de movimento social fiz parte do MJDH. Como 
acadêmico tenho Tese e artigos publicados sobre o tema (EB). 
 
Sim. Cursos no nível da graduação e da pós-graduação; pesquisas; 
assessorias; atividades de formação de continuada de professores de redes 
públicas; participação em projetos desenvolvidos em diferentes países 
latino-americanos (EC). 
 
Sim. 25 anos na Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Rede Brasileira de 
Educação em Direitos Humanos (fundadora). Conectas (Conselheira). 
Comissão da UNESCO – Direitos Humanos, Tolerância e Paz. Comunidade 
Solidária (Conselho). Fundo Brasil de Direitos Humanos (Curadora) (ED). 
 

 

Além disso, verificamos a inserção de um dos entrevistados no campo de 

formação de professores e participação em projetos internacionais. Dessa forma é 

possível inferir que  a equipe formada para elaborar o PNEDH, está em consonância 

com o texto de apresentação do mesmo: 

O processo de elaboração do PNEDH teve início em 2003, com a criação 
do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH), por meio 
da Portaria n° 98/1993 da SEDH/PR, formado por especialistas, 
representantes da sociedade civil, instituições públicas e privadas e 
organismos internacionais. 
Fruto de um trabalho concentrado do CNEDH, a primeira versão do PNEDH 
foi lançada pelo MEC e a SEDH em dezembro daquele ano, para orientar a 
implementação de políticas, programas e ações comprometidas com a 
cultura de respeito e promoção dos direitos humanos. 
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Consideramos que esse aspecto tenha contribuído com uma visão mais 

ampla de educação em direitos humanos uma vez que a formação do Comitê possui 

colaboradores de diversas áreas de atuação e formação, proporcionando a 

elaboração de cinco dimensões importantes para a sociedade. 

 
 

3.3 Concepções dos Sujeitos sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos por se tratar de um 

documento nacional de política pública voltada para a educação em direitos 

humanos, é um importante instrumento de educação, está direcionado para a 

formação de uma sociedade mais justa e comprometida com a igualdade e a 

efetivação dos direitos, para todas as pessoas sem distinção, pois: 

O estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos 
como universais indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, 
todas as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva da 
construção de uma sociedade baseada na promoção da igualdade de 
oportunidades e da equidade, no respeito á diversidade e na consolidação 
de uma cultura democrática e cidadã (PNEDH, BRASIL, 2006). 10 
 

Diante dessa afirmação, percebemos a importância de analisarmos a 

concepção que os integrantes do Comitê trazem sobre o PNEDH, como base no 

conhecimento das relações construídas por cada integrante. 

 

3.3.1 Visão dos entrevistados sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos, o processo de elaboração e a consulta pública. 

 

Quando questionados sobre a sua visão dos sujeitos da pesquisa em relação 

ao PNEDH, dois entrevistados EB e EC afirmaram que o Plano representa, 

sobretudo, um avanço na construção de uma cultura nacional de Direitos Humanos, 

                                                
10 Esta citação refere-se na íntegra á parte da apresentação do PNEDH.  
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além de ser um documento imprescindível para a efetivação dos Direitos Humanos 

em nosso país.  

O PNEDH representa um avanço na construção de uma cultura nacional de 
Direitos Humanos. Trata-se de uma experiência pioneira que precisa ser 
enraizada e criticada pela sociedade brasileira (EB). 
 
Constitui uma referência básica para o desenvolvimento de diferentes 
programas e ações que favoreçam a construção de uma cultura dos DDHH 
na nossa sociedade (EC). 
 

Constatamos que estas falas estão em consonância com o PNEDH, enquanto 

documento nacional, resultado de uma ação e esforço que se propõe a contribuir 

para a construção de uma política pública de educação em direitos humanos. Essa 

política está voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes de 

seus direitos e seus meios de proteção, e uma cultura voltada para o respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana promovido nos processos da educação 

formal e não-formal. 

  Outro sujeito da pesquisa traz elementos focando o caráter transversal da 

Educação em Direitos Humanos como um novo conceito para prática educativa e 

para a formação.  

Acho importantíssimo e totalmente necessário. A educação em direitos 
humanos faz com que o tema não seja tratado como algo dissociado de 
questões sociais, políticas e econômicas. Este caráter transversal dinamiza 
e dá forma a um novo conceito e prática de educação, no meu entender. 
Pois a formação em direitos humanos deve ser iniciada na infância (EA). 
 
 

Essa é uma das características da educação aos direitos humanos, o seu 

caráter interdisciplinar. A transversalidade proporciona à superação das 

tradicionais divisões em disciplinas estimulando a adoção de uma postura 

interdisciplinar, permitindo um encontro a uma colaboração mais sistemática e 

orgânica entre várias disciplinas dos currículos.  
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É oportuno observar que a educação em direitos humanos já há algum tempo 

é parte integrante do nosso sistema de educação. Isso é possível observar na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as nas 

orientações para a construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos vários 

cursos do ensino superior, elementos  que possibilitam a interação e a reflexão na 

inclusão de conteúdos e metodologias relativas á questão. 

A própria LDB nos mostra que: 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: 
        I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

 

  Observamos também que as falas seguintes extraídas da análise, nos 

mostram a relação com os objetivos do PNEDH quando afirma que: 

 
a educação em direitos humanos é compreendida como um processo 
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, 
articulando as seguintes dimensões: 
a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos 
níveis cognitivo, social, ético e político; 
d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; 
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das violações. 
 
 

Para tanto, o processo educativo torna-se indispensável na formação do 

cidadão, uma vez que a educação voltada para os direitos humanos tem como 
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pressuposto promover o pleno desenvolvimento do ser humano, com o objetivo de 

desenvolver suas potencialidade de conhecimento, de julgamento e de escolha para 

viver de forma consciente em sociedade. 

Outro sujeito afirma, ainda, que o PNEDH precisa ser mais incentivado em 

suas várias instâncias. 

 
Plano muito bem elaborado. Ainda pouco conhecido, precisa ser mais 
conhecido e incentivado, sobretudo no MEC, nas suas várias instâncias 
(ED). 
 

Nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa é possível perceber a 

ênfase o reconhecimento do avanço dessa área, no Brasil. Os mesmos 

destacam a construção de um documento que fortalece a concepção de uma 

educação voltada para a prática cotidiana, pautada nas relações de respeito, 

igualdade de oportunidades e efetivação dos direitos básicos que ofereçam 

condições de uma vida digna, como podemos verificar neste documento: 

As cinco frentes do PNEDH (Ensino Básico, Ensino Superior, Educação 
Não-formal, Segurança e Justiça e Mídia) são instâncias fundamentais para 
que as ações na área sejam realizadas. Porém, mais que um Plano com 
boas intenções; é preciso (e acredito que a SEDH, o MEC, o Ministério da 
Justiça e outros órgãos estejam buscando) a aplicação das propostas nas 
realidades locais (EA). 
 

Como é possível observar a fala de EA destaca a importância da aplicação 

das ações orientadas no documento, uma vez que a democracia, a cidadania e os 

direitos estão sempre em processo de construção. As reivindicações serão sempre 

historicamente determinadas. Como bem destacou Hannah Arendt (1998): "o que 

permanece inarredável, como pressuposto básico, é o direito a ter direito".  

No entendimento do sujeito pesquisado ED o PNEDH 

 não apresenta um cronograma de ações, o que o transforma mais em uma 
carta de intenções do que em um Plano. É necessário desmembrar as 
propostas apresentadas e conjugar ações em todas as esferas 
administrativas, articulando em rede, para que ele se efetive. Existe uma 
deficiência crônica na continuidade dos projetos da administração pública. 
Assim, tal como ocorreu com o PNE, receio que as descontinuidades tanto 
dos gestores quanto das políticas prejudiquem ou abortem as pretensões 
contidas no Plano. Mesmo assim, acredito que várias ações têm conseguido 
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êxito, apesar de todas as limitações impostas (orçamentárias políticas de 
articulação etc.) (ED). 
 
 

Ao dialogarmos com os sujeitos que participaram da elaboração do PNEDH 

os permite conhecer melhor os mecanismos de participação e suas concepções 

vivenciadas no percurso: 

Lutar pela universalização e pela efetivação dos direitos humanos significa, 
assim, formular, implementar e executar programas emancipatórios no 
âmbito dessas redes ou configurações de poderes - programas esses cujo 
valor básico é o ‘sentimento de civilidade’ em que se fundamenta a idéia 
mesma de comunidade. Segundo essa idéia, o que articula uma totalidade 
ética, fazendo do conjunto de indivíduos uma ‘comunidade’, não é o sistema 
jurídico-positivo, mas uma conexão muito mais profunda, que tem suas 
raízes no ‘espírito do povo’, do qual o sistema jurídico-positivo é apenas e 
tão somente uma de suas manifestações. Invocar o ‘sentimento de 
civilidade’, portanto, é fazer algo mais do que exigir o império da lei; é, para, 
além disso, promover a extensão da cidadania do plano político-institucional 
para os planos econômico, social, cultural e familiar, mediante o 
reconhecimento dos direitos dos indivíduos de influir nos destinos Globais 
da coletividade (FARIA, 1999, p.24). 
 

De modo geral, os sujeitos disseram que o tempo disponível para o processo 

de elaboração e discussão da 1ª versão do Plano foi insatisfatório, sendo contornada 

na 2ª versão através da realização de reuniões e encontros realizados nos vários 

Estados de forma participativa e com um tempo maior, como destaca EA:  

Em primeiro lugar, devo tecer elogios ao pessoal da secretaria especial de 
direitos humanos, que conduziu os trabalhos de forma brilhante. A 
comissão, em minha opinião, funcionou muito bem, conseguiram realizar 
várias reuniões, mesmo com a reduzida disponibilidade de horário de todos 
os membros. Também considero os encaminhamentos adequados e os 
prazos razoáveis. Quando se trata de reunir um número grande de pessoas, 
que residem nas diversas regiões do país, há uma certa dificuldade. Porém, 
a SEDH conseguiu contornar todos os problemas e está de fato de 
parabéns. A minha dificuldade foi no sentido de que não estava nomeada 
por portaria, então eu recebia os convites, mas tinha que aguardar quem 
estivesse nomeado confirmar ou não a participação. Assim, muitas vezes eu 
já havia agendado outro compromisso quando chegava à notícia de era eu 
quem iria participar. Assim, infelizmente não pude participar de forma 
completa de todos os espaços. Quanto ao resultado, ou seja, a publicação 
em si crê que contemplou o conjunto de “idéias” que todos os membros e 
colaboradores deram (EA). 
 

 

Um fator importante também destacado foi em relação à distância geográfica 

entre os membros da comissão que elaboraram o PNEDH, sendo dessa forma 
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reforçada pela pouca disponibilidade dos membros para a efetivação de reuniões 

com objetivo de concretizar o documento. 

Na minha opinião deveria ter havido mais discussões, encontros, talvez 
pesquisas. Mas na prática, devido, sobretudo às grandes distâncias entre as 
moradias dos membros do Comitê, isto não foi possível. O Plano é o 
resultado de muitos esforços e dedicação dos membros do Comitê 
(sobretudo) (ED). 
 

Mesmo com tantos obstáculos, foi destacado pelos entrevistados, sua 

satisfação na oportunidade e realização deste trabalho. 

Perante o processo elaboração do PNEDH, ocorreram consulta pública para 

que a sociedade civil pudesse contribuir com sugestões e a revisão do texto.  

A primeira redação foi de responsabilidade do Comitê envolvendo todos os 
seus membros.  Inspirou-se no estilo do Plano Nacional de Direitos 
Humanos. Houve também uma breve consulta pública on line. O trabalho 
esteve bastante pressionado pelo tempo disponível. O Plano foi elaborado 
em 6 meses e lançado em dezembro de 2003. A segunda versão foi 
elaborada de modo mais participativo, tendo sido realizados seminários em 
diferentes partes do país e uma sistematização de responsabilidade da 
UFRJ. Houve também um seminário para discutir a sistematização no Ro de 
Janeiro. A versão final ficou sob a responsabilidade do Comitê.Não é fácil 
elaborar um Plano desta natureza. Considero que uma das principais 
dificuldades consiste em lograr uma dedicação de tempo que permita um 
maior amadurecimento da relevância das ações propostas e dos 
instrumentos necessários para sua efetivação (EC). 
 

   

A Secretaria de Especial de Direitos Humanos - SEDH instituiu a 

Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos em 2004, com a 

atribuição de implementar ações e divulgação do plano, tornando-o público 

através do processo de Consulta Nacional para revisão e atualização do 

PNEDH, realizada por meio de Encontros Estaduais de Educação em Direitos 

Humanos. 

Dos quatro sujeitos, apenas dois coordenaram encontros estaduais, onde os 

objetivos eram: 

d) Divulgar e debater o PNEDH, com vistas à sua reelaboração e 
implementação; 

e) Envolver e articular entidades públicas e da sociedade civil para 
participarem do processo de consulta, revisão, implementação, 
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avaliação e monitoramento do PNEDH, assegurando a legitimidade do 
processo e a participação social;  

f) Constituir um coletivo (Comitê Estadual ou Fórum) responsável pela 
realização de audiências públicas e oficinas de trabalho para a 
estruturação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 
(PEEDH) em cada unidade da federação.  

 
 

Os Encontros Estaduais constituíram importantes espaços de debates, 

discussões, reflexões, contribuindo para a revisão do documento e a redação de 

uma versão mais atualizada, que é a 3ª versão do PNEDH. 

  Um dos sujeitos entrevistados ao se referir a sua participação no processo de 

elaboração informa que: 

O encontro foi organizado com o auxílio da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa do Estado que forneceu a infra-estrutura para o 
evento. Reunidos mais de vinte entidades e construímos sugestões para a 
revisão do Plano Nacional. A grande dificuldade foi exatamente de infra-
estrutura e de inexistência de uma equipe capaz de coordenar a realização 
do evento (EB). 

 
Através das falas dos sujeitos dos entrevistados, observamos que as 

dificuldades existiram. Entretanto ao fazermos a leitura dos relatórios dos Encontros 

Estaduais de cinco Estados percebemos a importância dos mesmos, através da 

participação de entidades, associações, instituições públicas e privadas, 

representação de membros da sociedade civil, e dos órgãos envolvidos com as 

cinco áreas de abrangência do Plano, isso fica evidenciado no relatório do Encontro 

de Educação em Direitos Humanos do Estado de Goiás, 

O “Encontro de Educação em Direitos Humanos do Estado de Goiás”, 
realizado no dia 20 de agosto de 2005, no auditório do Tribunal do Júri da 
Universidade Católica de Goiás, foi uma realização da Subsecretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República em parceria com diversas 
organizações governamentais e não-governamentais. 
Em Goiás, a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 
assumiu o papel de articuladora das entidades da sociedade civil e política 
para participar do processo de realização do Encontro.  
Em reunião convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa de Goiás, realizada no dia 09 de junho de 2005, foi formada a 
Comissão Organizadora, que contou com a participação das seguintes 
instituições: Comissões de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e 
Câmara Municipal de Goiânia, Conselho Estadual de Direitos Humanos, 
Conselho Regional de Psicologia, IBRACE, Ministério Público Estadual, 
Secretarias Municipal e Estadual de Educação, Secretaria de Segurança 
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Pública e Justiça, Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal 
de Goiás.  
 

Os Encontros Estaduais resultaram na coleta de sugestões, informações que 

se efetivaram na revisão do texto da primeira versão do PNEDH, contribuindo para a 

elaboração de uma versão atualizada do mesmo que foi lançada em 2006. Na leitura 

dos relatórios observamos ainda que, os Encontros também representam 

contribuições para ações e formações de Comitês Estaduais de Educação em 

Direitos Humanos. 

Nessa perspectiva perguntamos aos entrevistados se os mesmos conheciam 

ações desenvolvidas, a partir dos Encontros Estaduais apenas dois entrevistados 

afirmaram ter conhecimento de ações como; 

 
Curso de formação de professores, organização de palestras e conferências 
em cidades e Universidades do rio Grande do Sul (EB). 
 
Cursos de capacitação de professores de redes públicas (EC). 
 
 
 

Em síntese, observamos que os encontros estaduais contribuíram muito para 

a implantação do PNEDH, favorecendo e motivando o desdobramento de novas 

ações. 

 

 3.3.2 Importância do PNEDH e as Perspectivas para a sua Implantação no 

Brasil Enquanto Política Pública 

 

Como destacamos anteriormente o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos atua em cinco áreas: na Educação Básica, Educação Superior, Educação 

Não-Formal Educação dos Profissionais dos Sistemas de Segurança e na Educação 

e Mídia. A partir desses pontos foi questionada, entre os entrevistados a importância 
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do PNEDH para estes eixos, sendo verificado no conjunto das respostas, em como 

elementos referenciais para a prática de Direitos Humanos no país. 

Um outro aspecto citados pelos sujeitos foi o papel orientador do Plano para o 

desenvolvimento de vários programas nesta área. 

O PNEDH pode servir de orientador e de dinamizador da educação em 
Direitos Humanos (EB). 
 
O plano é um norte. A importância dele é enquanto referencial para que, a 
partir do plano, se pense na implementação de suas ações (EA). 
 
Como já afirmei, considero que é uma referência fundamental para o 
desenvolvimento de programas e ações em cada uma das áreas (EC). 
 
O PNEDH pode incentivar e orientar o trabalho de conscientização nestas 
áreas (ED). 
 

Um outro depoimento destaca ainda a importância do PNEDH para a educação.  
 
O PNEDH é fundamental para que a educação, de modo geral, seja 
realizada tendo em conta o respeito à pessoa, a defesa da dignidade 
humana, e enfrentamento das discriminações e preconceitos. Quando os 
profissionais de educação, de segurança e da mídia tiverem a consciência e 
a práxis orientadas para os princípios de justiça, democracia e paz; teremos 
uma nova realidade social, com cidadãos mais conscientes dos seus 
direitos/deveres e do respeito aos direitos dos outros.  
A atuação do PNEDH ainda é incipiente. É um Plano desenvolvido em 2003 
e precisa de enraizamento na sociedade. Cultura não se muda de uma hora 
para outra, isto é, o PNEDH não é só uma meta/lei a cumprir, mas é uma 
proposta voltada para a mentalidade das pessoas, para a forma como as 
pessoas lidam consigo mesmas e com os outros (EC). 

 

Nessa perspectiva, entendemos a importância da implantação de Políticas 

Públicas que desenvolvam uma formação voltada para a construção de uma 

sociedade mais democrática, com os direitos básicos efetivados no cotidiano 

conforme ressalta Bobbio: 

 
[...] uma coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutálo efetivamente. A 
linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, 
que é emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que 
demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos 
materiais e morais; mas ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a 
diferença entre direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido 
(1992, p.10). 
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Para isso buscamos saber dos entrevistados sobre as perspectivas no 

processo de implantação do PNEDH no país, onde os mesmos focavam 

exclusivamente, a necessidade de estabelecer critérios em relação à Política 

Pública. Foi verificado nas informações coletadas que é  necessário um maior 

envolvimento do governo e dos órgãos competentes, para execução e efetivação 

das ações do PNEDH.  

Eu acredito que a divulgação do plano contribuirá para a sua 
implementação. E tenho perspectiva positiva, acredito que o trabalho nos 
estados foi muito bem feito. O lançamento do plano foi muito bem feito. 
Então, há certo interesse local em que se faça cumprir o PNEDH. Creio que 
dependerá muito de vontade política, mas a base terá forças e argumentos 
para “conduzir” esta vontade (EA). 
 
Retomo o tema das descontinuidades e acrescento o da fragmentação de 
esforços. Creio que bons projetos e programas conseguirão êxito. E isso já 
é bom. Mas vejo várias dificuldades na implementação do Plano enquanto 
um planejamento de âmbito nacional. Vejo mais uma seqüência de bons 
trabalhos pelos esforços de algumas equipes (EG). 
 

 

É importante ressaltar que o PNEDH, na condição de política pública, 

apresenta-se como um instrumento orientador e fomentador de ações educativas, no 

campo da educação formal e não-formal, nas esferas pública e privada. Isso é 

detectado nas falas abaixo: 

A criação de Política Pública é um ato de vontade do Estado e do Governo. 
Se transformado em prioridade pode se transformar num efetivo espaço de 
mudança de cultura política (EB). 
 
Considero que falta vontade política que se traduza em maior investimento 
de recursos econômicos e humanos. Casos não se coloquem os meios 
necessários o Plano poderá ficar reduzido a uma “carta de intenções” (EC). 
 
Se tiver apoio explícito dos organismos públicos, pode ter grandes 
resultados (ED). 
 

 

Compreendemos que o PNEDH reflete as ações que estão em 

desenvolvimento no país, envolvendo iniciativas de instituições públicas, precisando 

ampliar seus espaços de discussões e levando ao conhecimento da sociedade. 
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 Os sujeitos entrevistados apresentaram críticas em relação ao processo de 

elaboração do PNEDH, ressaltando a falta de enfoques mais concretos no PNEDH e 

falta de estratégias e recursos para efetivação das ações de implantação, 

necessitando de uma proposta mais articulada e adequada. 

Acho que a construção do Plano foi bem feita, a articulação foi adequada. 
Espero os resultados. A única crítica que faço é que sejam nomeadas em 
portaria as pessoas que efetivamente contribuírem com a comissão. Alguns 
nomes não participaram de nenhum debate, enquanto outros carregaram o 
piano, digamos assim (EA). 

 

Críticas próprias de um projeto que está iniciando. Faltam recursos e pré-
disposição para uma implementação mais ousada e para uma socialização 
mais ampla. Quando mais conhecido passará por mudanças teóricas e 
receberá os acréscimos que a sociedade civil julgar convenientes (EB). 
 

 

Percebemos a urgência de ações mais claras e articuladas para garantir o 

processo de implantação do PNEDH, conforme podemos verificar através da fala 

dos sujeitos abaixo: 

 
A falta de definição de estratégias concretas que garantam a efetivação de 
cada uma das propostas (EC). 
 
Por enquanto, muita teoria, pouca prática (ED). 
 

 

Os sujeitos contribuíram ainda, levantado às ações que consideram 

importantes para a efetiva implementação do PNEDH. Entre outras, ficou evidente   

à necessidade de divulgação e a elaboração de Planos Estaduais que atendam as 

especificidades de cada região em  todas as esferas da sociedade nos depoimentos 

como podemos verificar.     

 

Eu considero a divulgação do plano uma ação importante. A partir dela, 
outros degraus serão alcançados (EA). 
 
Divulgá-lo para toda a sociedade civil, construir fóruns de discussão, 
acumular contribuições dos setores interessados, revisar criticamente o já 
feito incorporando novas contribuições teóricas e novas propostas de ação 
(EB). 
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Penso que é preciso fazer um levantamento (com prazo razoável) das 
necessidades de cada região do país. O Plano Estadual de Educação em 
Direitos Humanos favorecerá as reflexões sobre as realidades locais (EC). 
 
 
 

Uma das grandes questões que se coloca diante do drama da exclusão social 

no Brasil refere-se à possibilidade da construção de políticas públicas que consigam 

reverter o quadro de exclusão social, criando possibilidades de construção de um 

país com requisitos mínimos de civilidade em seus padrões societários. Políticas que 

levem em consideração a diminuição da desigualdade social, os valores éticos de 

solidariedade, democracia, liberdade e justiça, que possuam mecanismos reais e 

concretos de reelaboração da cidadania plena, que potencializem a capacidade 

participativa da sociedade como podemos observar no depoimento do sujeito EB.  

Estabelecer uma agenda de prioridades; traçar uma estratégia que a 
descentralização da implantação podendo considerar a possibilidade de 
trabalhar com grupos menores focalizados por região de abrangência ou 
temática, responsáveis pela articulação em âmbito regional; definir as ações 
necessárias para cada objeto que se pretende; traçar cronogramas de 
ações e metas; avaliara sistematicamente o desenvolvimento das ações e 
monitorar os resultados (EB). 

 

Nesse sentido, verificamos que é necessário realizar um conjunto de ações 

mais efetivas por parte do próprio governo e das entidades envolvidas, com objetivo 

de ampliar a divulgação do PNEDH, tornando-o conhecido para que ele possa ser 

um instrumento balizador de inserção dessa temática nos diversos setores e 

instâncias da sociedade.   

Divulgá-lo para toda a sociedade civil, construir fóruns de discussão, 
acumular contribuições dos setores interessados, revisar criticamente o já 
feito incorporando novas contribuições teóricas e novas propostas de ação 
(ED). 

 
 

Entendemos dessa forma, que a implantação de políticas públicas com base 

na educação, voltada para garantia dos direitos humanos básicos é urgente. Essa 

também é a perspectiva apresentada pelos sujeitos ED e EA. 



 103 

[...] considero a divulgação do Plano uma ação importante. A partir dela, 
outros degraus serão alcançados (ED). 
 
Explicar o que é o Plano, incentivar ações de explicação do que são os 
Direitos Humanos, sobretudo junto às lideranças de todo tipo (EA). 
 
 

Nesse sentido, observamos que ainda é necessário um maior investimento 

em ações que ampliem a implantação do PNEDH, fortalecendo as ações dos 

Comitês Estaduais para a utilização do documento como um instrumento norteador 

em todos os espaços formais ou informais, buscando efetivar uma política de 

educação em Direitos Humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 
 
 

 

O caminho percorrido nos permitiu situar algumas visões no contexto da 

importância de uma educação voltada para os direitos humanos. Para tanto, 

entendemos que o processo educativo torna-se indispensável na formação do 

cidadão, uma vez que a educação voltada para os direitos humanos tem como 

pressuposto promover o pleno desenvolvimento, com o objetivo de desenvolver suas 

potencialidades de conhecimento, de julgamento e de escolha para viver de forma 

consciente em sociedade. 

No âmbito dos direitos humanos foi possível perceber que o contato inicial 

dos sujeitos com a temática direitos humanos, aconteceu em diversos contextos  

que os direitos humanos são conquistas do ser humano na luta por melhores 

condições de vida. 

Além disso, foi ressaltada a importância dos movimentos sociais e entidades 

na formação, do cidadão crítico e conhecedor dos seus deveres e direitos. 

Observamos também, um interesse nas experiências adquiridas através da 

Educação Não-Formal, que contribuíram para a sensibilização e a conscientização 

dos sujeitos na formação de cidadãos críticos, ampliando sua capacidade de 

conhecer e exigir seus direitos no âmbito social.  
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Essa perspectiva acentua a importância das experiências adquiridas em 

qualquer campo de formação, formal ou não-formal, pois elas se constituem como 

bases para a construção de conhecimentos por parte do ser humano e condições 

essenciais para o exercício da cidadania.  

Percebemos que o conhecimento não é suficiente, é preciso ir à luta, ou seja, 

buscar a efetividade dos direitos elencados na norma constitucional quanto por 

novos direitos, e que a temática dos direitos humanos, mesmo estando permeando 

as ações políticas, ainda é necessária a vontade dos administradores para efetivar 

os direitos para toda a sociedade. 

Nesse processo de análise foi possível perceber a importância atribuída à 

educação em direitos humanos, que tem a função de investir nas questões sociais, 

políticas e econômicas, na formação da sociedade. Foi Interessante verificar, que os 

direitos humanos estão diretamente relacionados com a afirmação da dignidade 

humana, constituindo o alicerce para a construção de sociedades mais justas, 

participativas e democráticas. 

No entendimento sobre educar para os Direitos Humanos foi possível 

perceber a preocupação em proporcionar uma formação de cultura e de respeito à 

dignidade humana. Para sua efetivação é necessária a promoção dos valores, da 

liberdade, ética, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da 

tolerância e da paz.  

Observamos também que os sujeitos da pesquisa , estão em consonância 

com o texto de apresentação do PNEDH. Consideramos que esse aspecto tenha 

contribuído com uma visão mais ampla, uma vez que a formação do Comitê possui 

colaboradores de diversas áreas de atuação e de formação, proporcionando a 

elaboração de cinco dimensões importantes para a sociedade. 
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Essa perspectiva acentua a importância de uma ação e esforço que se 

propõe a contribuir com a construção de uma política pública de educação em 

direitos humanos, voltada para a formação de cidadãos e cidadãs mais conscientes 

de seus direitos e seus meios de proteção. Ainda a construção de uma cultura 

voltada para o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana promovido nos 

processos da educação formal e não-formal. 

Quanto ao processo de elaboração e implantação do PNEDH, de modo geral, 

o tempo disponível para elaboração e discussão das ações do Plano foi destacado 

como insatisfatório, sendo contornada com as reuniões e encontros realizados nos 

vários estados da federação, no qual de forma participativa e com um tempo maior, 

a segunda versão foi mais bem estruturada.  

Nesse contexto, os Encontros Estaduais constituíram-se importantes espaços 

de debates, discussões, reflexões, através da participação de entidades, 

associações, instituições públicas e privadas, representação de membros da 

sociedade civil, e dos órgãos envolvidos com as cinco áreas de abrangência do 

Plano contribuindo para a revisão do documento e a redação de uma versão mais 

atualizada. 

Outra evidência apontada em nosso estudo diz respeito a importância do 

PNEDH, na condição de política pública, apresentando-se como um instrumento 

orientador e fomentador de ações educativas, no campo da educação formal e não-

formal, nas esferas pública e privada. 

No universo de interpretações suscitadas, nos achados da pesquisa foram 

apontadas críticas em relação ao PNEDH, como falta de estratégias e recursos para 

efetivação das ações de implantação, necessitando de uma proposta mais articulada 

e adequada. 
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A partir do que foi explícito nas falas dos sujeitos, a ênfase sobre as ações 

para implantação do plano, notamos a urgência de ações mais claras e articuladas 

de divulgação do Plano em todas as esferas da sociedade para efetivação desse 

processo.  

Verificamos ainda a necessidade da realização de um conjunto de ações mais 

objetivas por parte do próprio governo e das entidades envolvidas, com objetivo de 

ampliar a divulgação do PNEDH, para que ele possa ser um instrumento balizador e 

fomentador da transformação social. 

Nessa perspectiva é urgente a implantação de políticas públicas com base na 

educação, voltadas para garantia dos direitos humanos. Nesse sentido, observamos 

a necessidade de um maior investimento em ações que impulsionem a implantação 

do PNEDH, fortalecendo as ações dos Comitês Estaduais e utilizando o documento 

como um instrumento norteador em todos os espaços formais ou informais, 

buscando efetivar uma política de educação em Direitos Humanos. 

Em síntese o PNEDH, constitui-se em um importante documento para o 

desenvolvimento do nosso país, pois por se tratar de uma política pública de 

Educação em Direitos Humanos, é um instrumento de orientação da formação em 

todos os níveis da educação. Contempla também a formação de agentes da 

segurança pública e reforçando a importância dos espaços de educação não-formal. 

Entretanto o estudo mostrou, também, que é necessário um maior 

investimento na divulgação do Plano e no planejamento de atividades que 

desenvolvam as ações de implantação. Como uma política nacional, mostrou-se 

também que se devem levar em consideração as especificidades de cada região do 

país, possibilitando atender suas necessidades. 
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Todas essas sugestões levantadas devem-se levar em consideração a 

necessidade de um planejamento bem estruturado, viabilizando a implantação 

efetiva do Plano com o objetivo de fortalecer práticas democráticas cotidianas. Esse 

processo visa fortalecer o processo de implantação do PNEDH para   não correr o 

risco de ser esquecido pelo poder público e pela sociedade, antes mesmo de 

conhecer o seu texto e a sua importância para a construção de uma sociedade mais 

justa e com igualdade de oportunidades.  

No término dessa etapa, temos presente que um estudo não provoca 

mudanças. Quando muito, evidencia as contradições, socializa os achados. 

Por fim, uma das possibilidades de desdobramento deste trabalho é buscar  

compreender, mais a fundo, as repercussões das ações desenvolvidas no processo 

de implantação do PNEDH. 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
ORIENTADORA DA PESQUISA: AIDA MONTEIRO.  
MESTRANDA: MARTA VIRGÍNIA SANTOS DE LIMA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
                 

Prezado (a) Sr. (a), essa entrevista é a realização de um trabalho de pesquisa, em 
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, que trata das 
“PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: processo de 
elaboração e implantação”. Por isso, solicitamos às informações que seguem, salientando 
que preservaremos sua identificação. 

Agradecemos sua colaboração. 
 
Marta Lima 
 
Fone: (81) 9125-5483 

 
DADOS SÓCIO-PROFISSIONAIS 

 
1. Nome: _______________________________________________________________ 
2. Gênero: (   ) Feminino     (   ) Masculino 
3. Idade: _______________________________________________________________ 
4. Formação: 

4.1 Graduação (Curso):___________________________________________________ 
4.2 Pós-Graduação: ______________________________________________________ 

5. Empresa ou Instituição em que trabalha: ______________________________________ 
5.1Tempo em que trabalha: _______________________________________________ 
5.2 Qual sua função: _____________________________________________________ 
5.3 Quais atividades você desempenha?______________________________________ 

6. Filiação a sindicatos, associações e/ou partidos políticos? Especifique. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
DADOS DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO 
 
1. Qual a área de atividade da empresa/instituição na qual você 
trabalha?___________________________________________________________________ 
 
2. A instituição em que você trabalha desenvolve experiências ou ações na área de Direitos 
Humanos? Em caso afirmativo, especificar: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. A instituição em que trabalha promove formação na área de Direitos Humanos?  De que 
tipo: 



 116 

(  ) Curso de Extensão/Aperfeiçoamento                            (  )Pós-Graduação Lato Sensu      (   
) Pós-Graduação Stricto Sensu                                              (  ) Não promove 
       (   ) Mestrado 
       (   ) Doutorado                
 
4. A Instituição na qual você trabalha desenvolve programas/projetos sociais? Em caso 
afirmativo, especificar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4.1. Em que âmbito: 
         (   ) Municipal      (   ) Estadual         (   )Regional      (   ) Nacional    (   ) Internacional 
  
 
CONCEPÇÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS 
 
1. Como foi seu primeiro contato com a temática de “Direitos Humanos”? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Qual a sua concepção sobre a temática “Direitos Humanos” no contexto social, político e 
econômico atual? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Realizou algum curso de formação ou Pós-Graduação ligado à área de “Direitos 
Humanos”?  
(  ) Curso de Extensão/Aperfeiçoamento                            (  )Pós-Graduação Lato Sensu      (   
) Pós-Graduação Stricto Sensu                                              (  ) Não realizou 
       (   ) Mestrado 
       (   ) Doutorado                
 
 
8. Você desenvolve ou já desenvolveu alguma ação e/ou trabalho ligado aos “Direitos 
Humanos”? Especificar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
CONCEPÇÃO SOBRE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS (PNEDH) 
 
1.Você participou da elaboração do PNEDH?   (   ) sim     (   ) não 
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2.Qual sua visão sobre o PNEDH?_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Participou de alguma seleção para constituir a equipe de elaboração do PNEDH?  
(   ) sim                                                       (   )não   
 
Caso sua resposta seja negativa, especificar como ocorreu sua entrada na equipe: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Fale um pouco sobre o processo de elaboração do PNEDH, colocando suas observações, 
dificuldades, etc. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Coordenou algum encontro Estadual de Educação em Direitos Humanos onde o PNEDH 
foi submetido à consulta pública?                      (   ) sim                               (   )não   
 Caso sua resposta seja positiva, responder as questões seguintes: 
 
  5.1 Qual o Estado Brasileiro em que aconteceu o encontro coordenado por você? 
_________________________________________________________________________ 
 
  5.2 Fale um pouco sobre o encontro, ou seja, os preparativos, participação das instituições, 
dificuldades, etc. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
. 
6. Conhece ações que foram desenvolvidas pelas Instituições participantes dos Encontros 
Estaduais, com base no PNEDH?  (   ) sim                     (   )não   
 
Em caso afirmativo, citar algumas dessas ações: 
_________________________________________________________________________ 



 118 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7.Na sua opinião, qual a  importância do PNEDH para os eixos e sua atuação na Educação 
Básica, Educação Superior, Educação Não-Formal, Educação dos Profissionais dos Sistemas 
de Justiça e Segurança, e na Educação e Mídia? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

8. Quais as suas perspectivas sobre o processo de implementação do PNEDH, enquanto 

Política Pública nos próximos anos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

9. Quais as suas críticas sobre o PNEDH? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

10. Quais as ações que você considera importantes para o processo de implementação do 

PNEDH? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


