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APRESENTAÇÃO
O presente texto intenta refletir sobre o papel do docente no processo do educar em Direitos
Humanos. Na década de 1980 promulgou-se a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e na
década de 1990,o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), momentos em que a
Educação em Direitos Humanos (EDH) se inicia. Isto impulsionou a criação dos Programas
Nacionas de Direitos Humanosem três edições (1996, 2002 e 2010).Posteriormente,
elaborou-se o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNDH)e criaram-se
comitês em 16 estados brasileiros (BRASIL, 2006). A elaboração do PNDH e as demais leis
de garantias de direitos dos diversos grupos sociais contribuíram para trazer à tona a
necessidade da implementação da EDH, tanto no âmbito da educação básica, quanto no
ensino superior e espaços de educação não formal. Neste sentido, indaga-se: Por que é tão
dificil o docente educar em Direitos Humanos? Realizou-se revisão teórica sobre a docência
e sua relação com a EDH e pesquisa documental. Com nossas reflexões esperamos
contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que busquem inserir como a
Educação em Direitos Humanos como pauta do processo de escolarização, de modo que a
EDH se consolide como uma política pública que opotunizeações voltadas para o
reconhecimento da dignidade humana.

1 O QUE É EDUCAR EM DIREITOS HUMANOS?
Para abordar o tema “o docente e os desafios no processo de educar em direitos humanos”,
foi necessário discorrer sobre o que se entende por Educação em Direitos Humanos (EDH),
a partir dos marcos legais referenciais, a saber: o Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos (PNDH) e as Diretrizas Nacionais da Educação em Direitos Humanos. Dessa
forma, intentou-se, neste trabalho, trazer reflexões das práticas sobre a EDH, tendo em vista
os marcos referenciais acima citados como horizontes a serem alcançados. Com isso,
buscou-se também contribuir com o fortalecimento da EDH, em relação à implementação de
seus objetivos: promoção de sua inclusão e prática, em todos os niveis de ensino e
modalidades de educação.
Na abordagem da temática em foco, foi necessário também discorrer sobre as experiências
vivenciadas na Extensão Universitária da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
por meio da participação na realização e coordenação dos cursos de capacitação em
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Educação em Direitos Humanos. Assim, foi feito uma descrição do processo de formação
em Educação em Direitos Humanos, considerando o periodo de 2008 até a presente data.
Este processo foi permeado de ricas e marcantes experências, experienciadas na
coordenação, na ministração de aulas sobre a referida temática, na realização de audiências
públicas, seminarios, entre outros. Tais ações desenvolvidas envolveram a participação de
professores, profissionais das políticas públicas e da Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente dos municípios da grande Vitória e do interior do Estado do Espiríto Santo (ES).
O PNEDH estabelece concepções, princípios, objetivos, diretrizes e linhas de ação em
relação a EDH. Cinco são os eixos de atuação. Em cada eixo constam concepção princípios
e ações programáticas a serem desenvolvidas. Os eixos são: Educação Básica; Educação
Superior; Educação Não informal; Educação dos Profissionais do Sistema de Justiça e
Segurança Pública e Educação e Mídia. Tal plano tem configuração de política pública da
educação. No que se refere aos valores humanos privilegia os seguintes: tolerância,
respeito, solidariedade, fraternidade, justiça social, inclusão, pluralidade e sustentabilidade.
O PNEDH institui a Educação em Direitos Humanos como um processo sistemático e
multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos de modo articulado a cinco
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, cultural 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 violações (BRASIL, 2008, p. 25.).

Esta concepção encontra-se em sintonia com a ideia atual de direitos humanos. Assim, os
direitos humanos incorporam os conceitos de cidadania democrática, cidadania ativa e
cidadania planetária, por sua vez inspirados em valores humanistas e embasados nos
princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade, afirmando sua
universalidade, indivisibilidade e interdependência (BRASIL, 2008).
A EDH objetiva a promoção de uma educação para mudança e a transformação social. Sua
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finalidade relaciona-se à formação para a vida e para a convivência, no contexto cotidiano
dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, politica, econômica, e
cultural”. E tem como princípios: a dignidade humana, a igualdade de direitos, o
reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a
democracia na educação, a transversalidade, a vivência e globalidade, e a sustentabilidade
socioambiental.
A dignidade humana está relacionada com uma concepção de existência humana fundada
em direitos. A Igualdade de direitos diz respeito à ampliação dos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Sobretudo, tendo em vista a universalização
desses direitos. O Reconhecimento e a valorização das diferenças e das diversidades, esse
principio se refere ao enfrentamento dos preconceitos e das discriminações.
A laicidade do Estado é o princípio referente à pré-condição para o exercício da liberdade de
crença. Direito garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e na
Constituição Federal Brasileira de 1988. A democracia na educação: implica compreender
que Direitos Humanos e democracia alicerçam-se nessa mesma base, ou seja, liberdade,
igualdade e solidariedade. A transversalidade, vivência e globalidade se referem à
transversalidade dos direitos humanos, daí devem ser trabalhados considerando o diálogo
interdisciplinar. A sustentabilidade socioambiental se refere ao estímulo ao respeito ao
espaço público como um bem coletivo e de uso democrático por parte de todas as pessoas.
Quanto aos objetivos da EDH, destacam-se:
• a promoção do reconhecimento da pessoa/ou grupo socialcomo sujeito de direitos, sendo
capaz de exercê-los e promove-los ao mesmo tempo em que reconheça e respeite os
direitos dos outros; e
• o desenvolver a sensibilidade ética nas relações interpessoais, em que cada indivíduo seja
capaz de perceber o outro em sua condição humana1.
Desta forma, educar em direitos humanos em acordo com o PNEH, no atual contexto onde
vivenciamos mais retrocessos do que avanços na política de direitos humanos, seja no
cenário politico nacional, ou no local e, consequentemente nas intituições onde os docentes
atuam, tem trazidos muitos desafios aserem enfrentados, dentre eles, a própria publicização
da legislação referente a EDH e a construção de uma cultura de promoção e efetivação dos
direitos humanos.
1

BRASIL. Parecer CNE/CP n. 8/2012.
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Entede-se que a EDH é uma das mediações principais neste horizonte em constante
construção dos direitos humanos. Isso porque seus conteúdos são necessários para a
compreensão acerca dos direitos humanos enquando base educacional no campo pessoal
no reconhecimento enquanto cidadão de diretos e mudança social. Assim, com a negação
deste direito pactuado pelo goveno brasileiro no compromisso de promover, defender e
proteger os diretos humanos no ambito nacional e internacional e em espécifico com a
formação em EDH. Diante deste quadro cabe perguntar como educar para o respeito à
dignidade humana na perspectiva emancipatória e transformadora dos sujeitos de direitos?
Como atendeder às normativas para a Educação em Direitos Humanos (DH) (BRASIL,
2012). Em relação aos objetivos orientadores para a prática e a funcionalidade da EDH na
educação em todos os seus setores, no subsidio do processo de implantação e
implementação de políticas públicas e ações de direitos humanos e EDH, no fortalecimento
da construção de uma cultura de Educação em Direitos Humanos?

2 A EDUCAÇÃO EM DIREITOSHUMANOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: BREVE
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Com o objetivo de responder às indagações apresentadas no tópico anterior, apartir de 2008
tem início no estado do ES, por meio da Pró-Reitoria de Extensão da UFES, a publicização
das normativas legais sobre o PNDH e a EDH e início da construção de uma cultura em e
para direitos humanos.

Esse processo se iniciou com a realização do curso de

“Capacitação de Educadores da Rede Básica em Educação em Direitos Humanos”2 que
teve como finalidade fundamental desencadear metodologias permanentes de EDH. Para
tal, foram chamadas intuições públicas de ensino superior para exercerem a função de
dissiminadoras de conhecimentos e de novas práticas para a implementação e implantação
de uma cultura de direitos humanos nos sistemas de ensino brasileiro, por meio da
capacitação e desenvolvimento de diferentes atividades em educação em direitos humanos
para a divulgação e discussão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
(PNEDH)3 .

A Rede de Educação em Direitos Humanos é composta pelas seguintes Instituições de Ensino
Superior (IES): Universidade Federal do Acre (UFAC); Universidade Federal do Amapá (UNIFAP);
Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Universidade Federal do Pará (UFPA); Universidade
Federal de Alagoas (UFAL); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal da Paraíba
(UFPB); Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal do Espírito Santo (UFES);
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM); Universidade de Brasília (UNB); Universidade Federal de Goiás (UFG);
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); Fundação Universidade Federal do Rio Grande
(FURG); Universidade Federal do Paraná (UFPR).
2
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Nesse caminhar, vários desafios seapresentaram, dentre os quais destacam-se: questões
afetas às institucões de ensino e órgãos das políticas públicas, carência de prefessores
capacitados nos conhecimento específicos nos conteúdos da EDH, desconhecimento dos
documentos legais e normativos referenciais básicos dos direitos humanos como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, Programa Nacional de Direitos Humanos,
Plano Nacional de Educação em Direitos Huamnos, entre outros.
No que se refere aos desafios junto às institucões de ensino e os orgãos das políticas
públicas, observa-se pouco comprometimento da parte da grande maioria dos gestores,
para tornar uma realidade o compromisso político com os direitos humanos no que se refere
capacitação em Educação em Direitos Humanos. Cabe destacar a não priorização, garantia
e defesa de recursos financeiros para cursos de capacitação nos seus diferentes níveis, na
área dos direitos humanos. Dificuldade por parte dos gestores para liberar os servidores
para participarem dos cursos e eventos. Além disso, ressalta-se a falta de apoio logistico, de
alimentação e transporte para os docentes realizarem as formações. Outro fator a ser
explicitado são as represálias na reposição de carga horária quando da participação nos
cursos e eventos, (servidor ter que pagar substituto como se não tivesse direito à
capacitação), e, a questão de o professor ter que fazer atividades referentes à formação em
horários alternativos.
Outros dificultadores se referem à organização e à implementação e à inclusão dos
conteúdos da EDH nos Curriculos da Educação. Este é um dos maiores desafios a ser
superado em todos os níves e modalidades de ensino. Desafio que “teima” em continauar,
como se estivesse afirmando que estamos na contra-mão do processo. Contudo, tem-se
O Plano Nacional resulta de uma articulação institucional que envolveu os três poderes da
República, especialmente o Poder executivo (governos federal, estaduais, municipais e do Distrito
Federal), organismos internacionais, instituições de educação superior e a sociedade civil organizada.
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 nº 98/2003 da SEDH/PR, formado
por especialistas, representantes da sociedade civil, instituições públicas e privadas e organismos
internacionais. Foi divulgado e debatido em encontros, seminários e fóruns em âmbito internacional,
nacional, regional e estadual, ao longo de 2004. Em 2005, foram realizados encontros estaduais com
o objetivo de difundir o PNEDH, que resultaram em contribuições de representantes da sociedade
civil e do governo para aperfeiçoar e ampliar o documento. Em 2006, o PNEDH foi concluído
(BRASIL, 2008).
3

A Rede de Educação em Direitos Humanos é composta pelas seguintes Instituições de Ensino
Superior (IES): Universidade Federal do Acre (UFAC); Universidade Federal do Amapá (UNIFAP);
Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Universidade Federal do Pará (UFPA); Universidade
Federal de Alagoas (UFAL); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal da Paraíba
(UFPB); Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal do Espírito Santo (UFES);
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM); Universidade de Brasília (UNB); Universidade Federal de Goiás (UFG);
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); Fundação Universidade Federal do Rio Grande
(FURG); Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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seguido teimosamente no seu enfrentamento.
Outro fator a ser destacado se refere à carência de prefessores capacitados nos
conhecimento específicos dos conteúdos teórico-metodológicos da EDH. Esta tem sido uma
das maiores barreiras a ser enfrentada, fato marcante que tem fragilizado todo o processo
da formação em EDH no ES.
Diante dessa realidade, tem-se contado com o apoio de outras universidades, uma vez que
possuem um trajeto avançado em propostas e ações de DH e EDH, na extensão, no ensino
e na pesquisa e conta com docentes especializados em seus quadros funcionais, entre elas,
destaca-se a Universidade Federal da Paraiba(UFPB) e a Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).
A EDH 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. Com
este entendimento, acredita-se na ação diferenciada de cada um, mesmo que seja
semelhante a um grão de mostarda que quando semeada germina e cresce espalhando
novas sementes por novos ares e lugares. Nessa utopia vamos caminhando tanto no
conhecimento teórico-metodologico da EDH, como na contribuição com as ações políticas
da formação, divulgação e práticas nos espaços internos como externos à universidade.
Quanto ao público alvo dos cursos de educação em direitos humanos (servidores, gestores
entre outros) percebemos uma enorme lacuna quanto aos conhecimentos, dos referenciais
básicos dos direitos humanos, como por exemplo, o desconhecimento da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, do Programa Nacional de Direitos Humanos, do Plano
Nacional de Educação em Direitos Huamnos entre outros. Ao mesmo tempo, nota-se um
grande desejo de acesso, por parte dos cursistas, de continuidade, de maior
aprofundamento sobre estes conhecimentosa fim de implemetá-los nas diversas realidades
de atuação dos participantes dos cursos.
E diante da discrepança entre a oferta de vagas e a imensa demanda da formação, buscouse garantir a participação de modo representativa dos seguimentos das politicas públicas e
da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente nos cursos e eventos ofertados.
Mesmo havendo a existência dos vários desafios elencados no texto a Pró-Reitoria da
UFES tem buscado atender as demandas de formação em EDH. Exemplo disso foi a
elaboração e execuçãodo projeto piloto de formação continuada em educação em direitos
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humanos para os profissionais do sistema socioeducativo capixada. A “Formação Teórica e
Prática de Servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES):
subsídios para atuação nas Unidades Socioeducativas”, foi realizada de novembro de 2012
a novembro de 2013, com um número total de 108 (cento e oito) participantes (agentes
socioeducativos, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, advogados, gerentes e
subgerentes das unidades socioeducativas.
A necessidade do desenvolvimento do curso foi percebida pelos servidores públicos da
Unidade de Internação Provisória (UNIP II) do Instituto de Atendimento Socioeducativo do
Espírito Santo (IASES), autarquia vinculada a Secretaria de Justiça do Governo do Estado
do Espírito Santo. Neste sentido, foi pensada uma nova ação do Projeto Escola que
Protege, voltada especificamente para os profissionais do sistema socioeducativo, conforme
prevê o eixo IV do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - Educação dos
Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança.
Este Curso de formação continuada foi planejado para atender, inicialmente, 100 (cem)
profissionais da Unidade de Internação Provisória II (UNIP II). Entretanto, considerou-se a
necessidade de expandir as vagas para as demais unidades socioeducativas do IASES,
sendo, portanto, contempladas as demais unidades do Instituto: Unidade de Internação
Provisória I (UNIP I), Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS) e Unidade Feminina de
Internação (UFI), em Cariacica Sede, Unidade de Atendimento Inicial (UNAI), em Vitória, e
Unidade de Internação Metropolitana (UNIMETRO), em Vila Velha/ES.
Assim, a PROEX atuou como coordenadora da formação continuada que contribuiu com o
aprimoramento das práticas socioeducativas e com as políticas de atenção aos
adolescentes atendidos no âmbito do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), concretizando parceria com Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito
Santo, através da realização de curso de formação continuada.
Ao final do curso foi elaborado documento Moção de reivindicação da formalização e
garantia pela UFES da continuidade do Projeto Escola que Protege/IASES - formação
teórica e prática de servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
(IASES): subsídios para atuação nas unidades socioeducativas. O documento foi elaborado
a partir de deliberação dos participantes da Audiência Pública “Educação em Direitos
Humanos: desafios e possibilidades para a Socioeducação”, realizada no dia 11 de
novembro de 2013. O Documento foi assinado e protocolado na Reitoria no dia 07 de
janeiro de 2014 e no IASES. Apartir da elaboração deste documento, foi elaborado Termo
de Cooperação Técnica entre IASES e UFES, assinado em janeiro de 2016, estando em
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vigência durante 5 (cinco) anos.
Portanto, a realidade atual demanda a continuação de formação em EDH além de avanços
na formação de sugeitos de direitos a fim de ampliar visões e atitudes dos direitos humanos,
e, nessa direção, fortalecer a democracia e a construção de uma cultura de Direitos
Humanos.
Nessa direção, estamos em proceso de criação de um grupo de estudos em EDH na
extensão universitária da UFES, a fim de contribuir com estudos teóricos metodológicos dos
direitos humanos: Fundamentos Histórico-Filosóficos e Político-Jurídico da Educação em
Direitos Humanos, Fundamentos Culturais e Educacionais da Educação em Direitos
humanos e os procedimentos apropriados a construção de uma cultura de Educação em
Direitos Humanos, nos espaços interno e externo à Universidade, de acordo com o Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos Segundo o PNEDH (2008)4

2 DESAFIOS NO PROCESSO DE EDUCAR EM DIREITOS HUMANOS
Em relação a implementação da proposta de EDH no Espírito Santo, muitos são desafios a
serem destacados, tanto do âmbito do profissionais da Educação e dos profissionais das
políticas públicas e da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente dos municípios da
grande Vitória e do interior do Estado do Espiríto Santo, quanto em relação aos profissionais
do Sistema Socioducativo capixaba.
Em relação aos profissionais da Educação e dos profissionais das políticas públicas e da
Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente foram identificados os seguintes desafios:
- Ausência de existência de um Banco de dados sobre a violência cometida contra crianças
e adolescentes;
- Ausência de documentos para registro e encaminhamentos de suspeita ou confirmação de
violação de direitos contra criança e adolescente, ainda presente em muitas realidades. Este
documento favoreceria o acompanhamentodo processo e ainda geraria banco de dados a
fim de subsidiar a criação e implementação de políticas específicas de reparação
deviolações, prevenção e garantia de direitos humanos da criança e do adolescente.

BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Comitê Nacional de Educação de
Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério da
Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2008. p. 24.
4

9

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

Em relação aos profissionais do Sistema Socioducativo capixaba, destacam-se como
desafios principais:
- Rotatividade dos profissionais, pois aqueles que passaram pela formação, ao terem seus
contratos finalizados, saem do sistema e, consequentemente, os que entram necessitam ser
formados novamente;
- Ausência de recursos financeiros para realização de formações presenciais em EDH; e
- Ausência de concurso público no sistema socioeducativo capixaba, o que dificulta a
construção de uma cultura sólida de respeito e promoção dos direitos humanos e de
educação em direitos humanos.

CONSIDERAÇÕES
Queremos aqui citar o grande educador Paulo Freire, quando diz que é preciso refletir sobre
a realidade para transformá-la. Esta é a razão de buscarmos, no estado do ES, construir
uma cultura de educação em e para direitos humanos. Desta forma, espera-se que todas as
pessoas juntas, com esforços e compromissos éticos e políticos atuem a partir da sua
realidade local a fim de garantir que todas as crianças, adolescentes e jovens possam fazer
o percurso natural da vida.
Com a realização das formações em EDH observou-se que houve mobilização da Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente em prol da construção de uma cultura de defesa dos
direitos da infância e da Juventude.
Em relação á teoria e prática, houve divergência e convergência entre ideias, concepções,
práticas profissionais, demandas, desafios a serem vencidos, e, até de sofrimentos e
sonhos. Portanto, com isso fortaleceu-se a auto-estima dos participantes do curso, tanto em
âmbito pessoal, quanto profissional.
Em relação ao sistema socioeducativo, um ponto positivo pode ser destacado que foi a
aproximação dos profissionais da Rede de proteção com os profissionais trabalhadores do
sistema socioeducativo, o que possibilitou conhecimento de ambos sobre as principais
dificuldades vivenciadas e a serem vencidas em relação ao atendimento ao adolescente
atendido pelo IASES, o que favoreceu o fortalecimento da integração entre os profissionais
responsáveis pelo atendimento dos socioeducandos.
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Enfim, a demanda pela urgência em realizar a formação continuada provocou a
aproximação da Universidade com a Educação e o Sistema Socioeducativo Capixaba o que
alimentou e gerou questões para serem discutidas no interior do espaço acadêmico,
provocando os professores a refletirem, estudarem e escreverem sobre o sistema
socioeducativo.
Portanto, é fato que a realidade atual demanda a continuação de formação em EDH além
de avanços na formação de sugeitos de direitos a fim de ampliar visões e atitudes dos
direitos humanos, e, nessa direção, fortalecer a democracia e a construção de uma cultura
de Direitos Humanos e de Educação em e para Direitos Humanos. Este tem sido o papel da
PROEX-UFES atualmente.
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TRANSVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS NA MALHA CURRICULAR DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

Eduardo Henrique Scanoni do Couto1
Maria José de Matos Luna2
INTRODUÇÃO
Quando observamos a história das Polícias no Brasil, verificamos que a maioria tem
origem entre os séculos XVIII e XIX. Sua gênese se dá sob a perspectiva de sua principal
missão a manutenção da ordem pública ligados a defesa dos interesses e dos bens do
“soberano” ou governante.
COTTA (2012, p. 27) afirma que as instituições responsáveis pela polícia no Brasil
tiveram como base de atuação as ações relacionadas à ideia de Manutenção da Ordem. Ele
ainda defende que o processo focado em Políticas de ordem teve sua origem no período
colonial, como primeira experiência da matriz policial nas terras brasileiras.
Nesse contexto, a PMPE3 surge sob o Decreto Imperial de 1824, no qual D. Pedro I
mandou organizar provisoriamente um Corpo de Polícia na cidade do Recife, na Província de
Pernambuco. Sendo criada em 11 de junho de 1825, com um efetivo de 320 (trezentos e vinte)
homens. Em 1841, com a reforma do Código de Processo Criminal, houve a criação das
funções de Chefe de Polícia, Delegados e subdelegados (Morais, 2008, p. 32).
Assim, surge a ideia da preservação da ordem pública nos primórdios das Polícias. A
ordem pública está diretamente associada ao estado de ordem social. Esse estado de ordem
não é atemporal. Ele se modifica de acordo com o tempo.
No período da ditadura brasileira de 1964, ocorrida na segunda metade do século XX,
a concepção de ordem pública por exemplo, era arraigada de um poder coercitivo restritiva
de direitos, sob a égide de um poder autoritário de controle social.
Já após a redemocratização, na Constituição de 1988, no Art 144 descreve em seu
caput que “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio” (BRASIL, 2013). Dessa forma, podemos dizer que ordem pública está atrelada a
incolumidade, ou seja, isenção de perigo, segurança das pessoas e do patrimônio. Ou seja,
com a redemocratização brasileira, verificamos uma segurança pública voltada para a
1

Oficial da Polícia Militar de Pernambuco, Mestrando do Programa de Pós Graduação em Direitos
Humanos (UFPE) e Especialista em Políticas Públicas de Segurança (FACIPE/SENASP). Atua na
Formação e Capacitação dos Profissionais de Segurança Pública do Estado de Pernambuco.
2
Professora do Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos da UFPE e Presidente da Comissão
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara da UFPE.
3
PMPE - Polícia Militar de Pernambuco

14

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255
3

proteção do cidadão e de seus bens. Não mais é o “soberano” o principal “cliente” da
segurança pública e sim o cidadão.
De todo esse processo que foi exposto, surge a seguinte reflexão: como mudar a
perspectiva de ação de uma instituição que desde sua concepção foi criada para fazer um
controle social sob os interesses, mesmo que escusos, do governante, deixando de
considerar os interesses da população?
A resposta a essa pergunta pode ser encontrada em Paulo Freire (apud FILHO, 2015),
quando afirma que “a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, as
pessoas transformam o mundo”. Ou seja, é através da educação que se pode mudar algo, e
nesse caso, a cultura organizacional, que outrora era focada em ações que violavam os
direitos humanos.
Concomitante com essa assertiva, BALESTRERI (2010, p. 112), ainda afirmam que
“‘Educar’ é sempre um ‘partir do que se tem para chegar ao que se quer’. Educar em Direitos
Humanos, portanto, na ‘segurança pública é partir da segurança como está para como
achamos que deve ficar’”.
Trazendo essa reflexão para a PMPE, mesmo que um pouco tardio, mas não menos
importante, em 1998 houve a inserção da matéria de Direitos Humanos nos currículos de seus
cursos de formação. Esse ano é um marco, pois verificamos que na PMPE, a matéria de
Direitos Humanos só veio ser inserida nos currículos cinquenta anos depois da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e dez anos após a promulgação da Constituição
brasileira em vigor.
A instituição PMPE começou a buscar que seus integrantes entendessem que sua
ação deve ter total relação com a garantia dos Direitos Humanos. Muitos paradigmas foram e
ainda estão sendo vencidos para se chegar onde achamos que ela deva chegar.
Esse processo de construção desagua em 2015 na a criação de uma malha curricular
que trabalha os conteúdos dos Direitos Humanos de forma transversal e interdisciplinar.

1 NORMATIZAÇÃO DA EUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA A SEGURANÇA
PÚBLICA
As temáticas que se seguem, serão abordadas numa sequência sob a perspectiva de
implementação de política pública no modelo Top-Down, descrito por Sabatier (1986, p. 22).
Não desconsideraremos o aspecto temporal de cada normatização, ele será descrito em cada
item apresentado, no entanto, as descreveremos numa ordem lógica iniciando pela mundial,
seguindo para as políticas nacionais, concluindo com as políticas Estatuais.
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1.1 Plano de Ação do Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos
O Plano de Ação do PMEDH4 surge em 2005 e foi dividido em três fases: a primeira
fase se dá no período de 2005 à 2009 e se refere a educação básica e ao ensino médio; a
segunda fase compreende o período de 2010 à 2014 e se refere a educação superior e a
formação em direitos humanos dos servidores públicos, forças de segurança, agentes
policiais e militares, que daremos uma maior atenção; a terceira fase compreende o período
de 2015 à 2019 e busca, além de fortalecer as duas primeiras fases, a formação em direitos
humanos dos profissionais de mídia e jornalistas.
A segunda fase do plano de ação surge como documento orientador que vem fornecer
aos governos, diretrizes práticas de como implementar e fortalecer a Educação em Direitos
Humanos em termos de processo e conteúdo, ademais, é importante considerar que o Brasil
foi um dos Estados membros signatário do presente plano de ação.
Na alínea “b” do item 37, define o enquadramento a que se destina o plano de ação,
quando categoriza “agentes da lei, ou seja, policiais, agentes penitenciários, e patrulhas de
fronteiras, bem como forças de segurança e militares, quando lhes é atribuído o poder de
polícia”, ressaltando a peculiaridade de cada profissão diferenciando culturas organizacionais,
no entanto descreve as normas internacionais de direitos humanos atinentes a cada uma
delas.
O plano, antes de qualquer coisa, recomenda que as ações desses profissionais
devem ser pautadas sob a égide de alguns princípios básicos, códigos de conduta e outros
documentos que fornecem orientações detalhadas para os profissionais no desempenho de
suas funções em conformidade com as normas de direitos humanos.
O plano de ação estabelece três estratégias para o seu desenvolvimento:
1 - Políticas de formação e outras políticas relacionadas: para se produzir um impacto
no comportamento e no desempenho profissional, deve a educação em direitos humanos não
deve estar apenas no currículo, ela deve estar relacionada com as regras institucionais ao
qual os aprendizes estão submetidos.
2 - Processos e ferramentas de formação: essa estratégia inclui três ações: a primeira
diz respeito à aplicação de metodologias e práticas baseada nos princípios metodológicos
estabelecidos Human Rights Training 5, observando as especificidades do público, conteúdo
e prática relevante, técnicas de treinamento participativo e sensibilização, aprendizagem entre
pares (peer-learning) e o papel da auto estima. A segunda afirma que o conteúdo do

PMEDH – Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos
Human Rights Training: a manual on human rights training methodology. Geneva: Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights, 2000. (Professional training series; 6). Disponível em:
<http://www.ohchr. org/Documents/Publications/training6en.pdf>.
4
5
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treinamento deve desenvolver a reflexão dos diferentes papeis que cada servidor público da
área de segurança possui, bem como suas culturas organizacionais, onde destacamos o que
cabe especificamente às polícias, pela característica da transversalidade da temática dos
direitos humanos, como segue:
No caso da polícia, a formação em direitos humanos deve abranger as
normas desses direitos relativas às funções policiais, tais como os métodos
de investigação policial; a busca e a apreensão; a detenção e a prisão
preventiva; o uso da força e de armas de fogo; o policiamento em desordens
civis; os estados de emergência e conflitos internos; as medidas de controle
legal de multidões etc. Também deve enfocar grupos que necessitam de
proteção especial, tais como jovens, mulheres, migrantes, refugiados e
pessoas com deficiência. Dependendo do público-alvo, poderia ser incluída
uma imersão nas perspectivas de direitos humanos em matéria de gestão
policial, comando e controle, incluindo ordens permanentes; desenvolvimento
de códigos de conduta; treinamento anterior ao e durante o serviço;
processos de recrutamento equitativos e não discriminatórios; triagem de
processos para novos recrutas; estratégias de policiamento comunitário, bem
como o estabelecimento de mecanismos de queixas e a implantação de
investigações imediatas e imparciais nos casos de violações dos direitos
humanos. (UNESCO 2012, p. 27)

A terceira diz respeito aos instrumentos de formação, afirmando que o
desenvolvimento das matérias de treinamento, bem como, os livros e manuais devem ser
revistos no sentido de assegurar que estejam em conformidade com os princípios de direitos
humanos e que sejam específicos para o respectivo público-alvo.
3 - O ambiente de trabalho e de aprendizagem: estabelece que a formação em direitos
humanos deve ocorrer em um ambiente de aprendizagem onde os direitos humanos são
praticados.
Como foi visto, o Plano de Ação do Programa Mundial para a Educação em Direitos
Humanos estabelece orientações que tratam não apenas da inserção da disciplina específica,
mas da criação de um ambiente favorável para tal educação, estabelecendo uma política de
formação que perpassa as regras que regem a instituição e a formação, pela metodologia
praticada nessa formação e, por fim, na transversalidade da temática dos direitos humanos.
1.2 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
O PNEDH6 se insere como política pública nacional, tendo seu início em 2003, com a
criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, culminando com a
apresentação de sua versão final em 2006, onde “consolida uma proposta de um projeto de
sociedade baseada nos princípios da democracia, cidadania e justiça social e reforça um
instrumento de construção de uma cultura de direitos humanos, entendida como um processo
a ser apreendido e vivenciado na perspectiva da cidadania ativa” (BRASIL, 2006. p. 9).
6

PNEDH - Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
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O PNEDH é apresentado sob uma estrutura que indica concepções, princípios,
objetivos, diretrizes e linhas de ação, contemplando cinco grandes eixos de atuação:
Educação Básica; Educação Superior; Educação Não-Formal; Educação dos Profissionais
dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública e Educação e Mídia.
No que se refere ao quarto eixo, Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça
e Segurança Pública, destacamos a formação e capacitação desse profissional como política
pública estratégica para a consolidação da democracia.
VIOLA (2010, p. 37), afirma que a Educação em Direitos Humanos vem sendo
desenvolvida, em todo território brasileiro, em atividades e cursos destinados a profissionais
de segurança e da área da justiça, formando um setor tradicionalmente sensível ao tema
através de programas especiais realizados pelo Ministério da Justiça, em consonância com o
PNEDH.
Assim, a formação e a capacitação do profissional de segurança pública em direitos
humanos é tomada como uma estratégia para a consolidação da democracia. Para tanto, não
é suficiente a apresentação da matéria de direitos humanos de forma estanque, a sua temática
deve ser discutida não só em matéria específica, mas sim deve ser garantida a
interdisciplinaridade e a transversalidade do conteúdo dos direitos humanos, estabelecendo
um eixo temático específico.
A educação em direitos humanos na formação do profissional de segurança pública
deve considerar os seguintes princípios:
1º) respeito e obediência à lei e aos valores morais que a antecedem e
fundamentam, promovendo a dignidade inerente à pessoa humana e
respeitando os direitos humanos;
2º) liberdade de exercício de expressão e opinião;
3º) leitura crítica dos conteúdos e da prática social e institucional dos órgãos
do sistema de justiça e segurança;
4º) reconhecimento de embates entre paradigmas, modelos de sociedade,
necessidades individuais e coletivas e diferenças políticas e ideológicas;
5º) vivência de cooperação e respeito às diferenças sociais e culturais,
atendendo com dignidade a todos os segmentos sem privilégios;
6º) conhecimento acerca da proteção e dos mecanismos de defesa dos
direitos humanos;
7º) relação de correspondência dos eixos ético, técnico e legal no currículo,
coerente com os princípios dos direitos humanos e do Estado Democrático
de Direito;
8º) uso legal, legítimo, proporcional e progressivo da força, protegendo e
respeitando todos(as) os(as) cidadãos(ãs);
9º) respeito no trato com as pessoas, movimentos e entidades sociais,
defendendo e promovendo o direito de todos(as);
10º) consolidação de valores baseados em uma ética solidária e em princípios
dos direitos humanos, que contribuam para uma prática emancipatória dos
sujeitos que atuam nas áreas de justiça e segurança;
11º) explicitação das contradições e conflitos existentes nos discursos e
práticas das categorias profissionais do sistema de segurança e justiça;
12º) estímulo à configuração de habilidades e atitudes coerentes com os
princípios dos direitos humanos;
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13º) promoção da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nas ações de
formação e capacitação dos profissionais da área e de disciplinas específicas
de educação em direitos humanos;
14º) leitura crítica dos modelos de formação e ação policial que utilizam
práticas violadoras da dignidade da pessoa humana.
(BRASIL 2006, p. 36)

Daremos um destaque especial aqui ao 13º item, em razão de ser o foco principal do
nosso estudo. A importância e a relevância da interdisciplinaridade e da transversalidade das
temáticas dos direitos humanos na formação do profissional de segurança pública ganha
destaque especial face a necessidade dessa construção ser uma prática contínua e no maior
número de disciplinas possível.
Como foi visto nos catorze princípios descritos acima, a formação policial deve ser
pautada pelo respeito à dignidade da pessoa humana, pelos respeitos e obediência às leis,
buscando sempre preservar vidas, ressaltando ainda mais a importância da sua
transversalidade, pois essas temáticas não podem ser tratadas apenas na disciplina
específica de direitos humanos, ela deve perpassar as demais disciplinas, tanto as teóricas
quanto as práticas.
Visando alcançar a formação do profissional de segurança pública com base nos
princípios acima descritos, foi que a SENASP7, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e
criado com o objetivo de fomentar ações nas organizações de segurança pública brasileira,
vem desenvolvendo políticas públicas focadas na formação e capacitação do profissional de
segurança pública como um agente promotor dos Direitos Humanos.
Nesse sentido, BALESTRERI (2003, p. 35) ressalta a importância do estabelecimento
de um núcleo comum de conteúdos e metodologias na formação de todas as polícias
constitucionalmente previstas, que privilegiasse a formação do juízo moral, as ciências
humanísticas e a tecnologia como contraponto de eficácia à incompetência da força bruta.
A SENASP então, em 2003 apresenta a Matriz Curricular Nacional para ações
Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública, surgindo como política pública
na proposta de um núcleo comum, objetivando a padronização da formação e da capacitação
a nível nacional.
Destacamos ainda que Princípios didático-pedagógicos da Matriz Curricular Nacional
de 2014 reforçam que os diversos itinerários formativos a serem elaborados com base no
referencial da Matriz devem contemplar os direitos humanos, a partir das abordagens
interdisciplinar e transversal, corroborando com a ideia já descritas contidas no PNEDH.

7

SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Pública
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1.3 Matriz Curricular Nacional para Atividades Formativas dos Profissionais de
Segurança Pública
A primeira Matriz Curricular foi apresentada em 2003 e objetivava divulgar e estimular
ações formativas no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Além disso, o
principal objetivo da Matriz Curricular é, a partir da formação dos profissionais de Segurança
Pública, garantir a unidade de pensamentos e ações desses profissionais. Ela vem como uma
ferramenta de gestão considerado importante para a formação.
Em 2005, a Matriz Curricular passou por uma revisão, em que foram acrescentadas
as diretrizes pedagógicas para a formação dos profissionais de Segurança Pública e a Malha
Curricular, que apresenta um núcleo comum composto por disciplinas a serem adotadas nos
cursos de formação.
Entre os anos de 2005 e 2008, foi firmada uma parceria entre a SENASP e o Comitê
Internacional da Cruz Vermelha, que realizou seis seminários regionais denominados “Matriz
Curricular em Movimento”. Das informações colhidas nesses seminários desaguou o
lançamento da Versão atualizada e ampliada da Matriz em 2009.
Em 2010, foi realizada uma consultoria junto com os gestores, técnicos e professores
das instituições de ensino de segurança pública, em que teve seu resultado agrupado em
duas dimensões: educacional e estratégica. Esses resultados, em setembro de 2012, foram
apresentados no Encontro Técnico da Matriz Curricular Nacional, o qual partiu a versão atual,
lançada em 2014.
A atual versão passou a incluir em seu texto os seguintes pontos:
 Competências profissionais extraídas do perfil profissiográfico;
 Nova malha curricular (núcleo comum) que orientará os currículos de
formação e capacitação dos Policiais Civis e Militares, bem como a malha
curricular elaborada, especificamente, para a formação e capacitação dos
Bombeiros Militares;
 Carga horária “recomendada” para as disciplinas;
 Revisão das referências bibliográficas com sugestões de novos títulos;
 Atualização das diretrizes pedagógicas da SENASP que visam auxiliar o
processo de implementação.
(PASSOS, 2014, p. 12)

Observamos que há construção de uma Matriz Curricular voltada para as ações de
formação dos profissionais de segurança pública e este documento vem sendo construído
com o passar dos anos, pois o seu conteúdo tenta aplicar à formação de profissionais militares
valores de Diretos Humanos.
A Matriz Curricular Nacional possui três princípios que norteiam e fundamentam a
concepção das ações formativas e são: Ético, Educacional e Didático-pedagógico. E, nesse
caso, destaca-se o Princípio Ético que busca visualizar a compatibilidade entre os Direitos
Humanos e a eficiência policial, alegando que esses são compatíveis entre si e mutuamente
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necessários na existência de um Estado Democrático de Direito. Para tanto, estabelece uma
relação entre as ações formativas e a transversalidade dos Direitos Humanos.
Destacamos ainda, de acordo com a Matriz Curricular, os Eixos Articuladores que
estruturam o conjunto de conteúdos de caráter transversal definidos com discussões sobre
segurança pública, envolvendo problemáticas sociais de abrangência nacional que devem
permear as diferentes disciplinas, objetivos, conteúdos e orientações didático-pedagógicas.
Os Eixos Articuladores são os seguintes:
 Sujeito e Interações no Contexto de Segurança Pública;
 Sociedade, Poder, Estado e Espaço Público e Segurança Pública;
 Ética, Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública;
 Diversidade Étnico-sociocultural, Conflitos e Segurança Pública.
(PASSOS, 2014, p. 41)

A contemplação dos conteúdos indispensáveis para a formação e capacitação do
profissional de segurança pública está descrita nas Áreas Temáticas, definidas nessa Matriz
em oito áreas, descritas abaixo:
 Sistemas, Instituições e Gestão Integrada de Segurança Pública;
 Violência, Crime e Controle Social;
 Conhecimentos Jurídicos;
 Modalidade de Gestão de Conflitos e Eventos Críticos;
 Valorização Profissional e Saúde do Trabalhador;
 Comunicação, Informação e Tecnologias em Segurança Pública;
 Cultura, Cotidiano e Prática Reflexiva;
 Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública.
(PASSOS, 2014, p. 45)

As questões da interdisciplinaridade e da transversalidade na Matriz Curricular é
possível graças a sua característica de flexibilidade e dinâmica. Isso tudo proporciona infinitas
possibilidades de interação entre os eixos articuladores e as áreas temáticas conforme figura
abaixo:

Fonte: PASSOS, 2014, p. 45
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Essa dinâmica é o que possibilita o tema dos Direitos Humanos perpassar pelos mais
diversos conteúdos das disciplinas da formação desse profissional de segurança.
A despeito disso, ainda, ressaltamos a transversalidade da orientação do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha quando descreve:
No âmbito dos direitos humanos as normas internacionais constituem-se um
conjunto de temas, fundamentados em orientações legais, que perpassam os
vários campos de conhecimento que compõem as atividades formativas dos
profissionais da área de segurança pública. Sendo assim, ao utilizá-las como
elementos para uma abordagem transversal espera-se que as mesmas
possam contribuir para a dinamização do currículo, ampliando o vínculo com
as situações enfrentadas por esses profissionais no cotidiano. (Apud Passos
p. 59 - CICV, 2011, p.13)

Corroborando com a construção de um currículo dinâmico, cuja as temáticas dos
direitos humanos não são observadas em apenas uma matéria, mas sim em várias disciplinas
e das mais diversas formas.

2 MALHA CURRICULAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA
MILITAR DE PERNAMBUCO

2.1 Processo de Construção da Malha Curricular
Para que ocorresse a construção da Malha Curricular do Curso de Formação de
Soldados 2015 de Pernambuco, na intenção de associá-la a Matriz Curricular Nacional para
Atividades Formativas da área de Segurança Pública e aos princípios do quarto eixo
articulador do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, foi necessário fazer a
adoção de algumas medidas como se segue:
A primeira delas foi a observação do Núcleo Comum da Malha Curricular para ações
Formativas da Polícia Civil e Militar da Matriz Curricular, adequando-a a realidade do Estado
pernambucano, de forma que a Malha Curricular do CFSd8 2015 da PMPE contemplou as
matérias desse núcleo conforme tabela abaixo:
Tabela 1: comparativo das disciplinas aplicadas na formação do soldado da PMPE em 2015 com o
proposto na malha curricular para ações formativas da polícia civil e polícia militar (núcleo comum) da
SENASP

8

60h/a

APLICADO
NO CFSd
DA PMPE
SIM

60h/a

30h/a

SIM

12h/a

12h/a
110h/a
24h/a

SIM
SIM
SIM

12h/a
80h/a
18h/a

DISCIPLINA

C/H

Abordagem
Abordagem Histórica, Social e Psicológica da Violência
e da Criminalidade
Análise de Cenário de Riscos
Armamento, Munição e Tiro
Atendimento Pré-Hospitalar

C/H

CFSd - Curso de Formação de Soldados
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Criminologia Aplicada à Segurança Pública
Defesa Pessoal Policial
Direitos Humanos
Diversidade Étnico-sociocultural
Documentação Técnica
Educação Física
Estado, Sociedade e Segurança Pública
Estatística Aplicada à Segurança Pública
Ética e Cidadania
Fundamentos da Gestão Pública
Fundamentos Jurídicos da Atividade Policial
Gerenciamento Integrado de Crises e Desastres
Gestão da Informação
Gestão Integrada e Comunitária
Identidade e Cultura da Organização Policial
Inteligência e Segurança Pública
Introdução a Análise Criminal
Língua e Comunicação
Ordem Unida
Prevenção e Mediação de Conflitos
Prevenção e Valorização da Prova
Relações Interpessoais
Resolução de Problemas e Tomada de Decisões
Saúde e Segurança Aplicadas ao Trabalho
Sistema de Segurança Pública
Técnicas de Imobilizações Policiais e Utilização de
Algemas
Tecnologias e Sistemas de Informações
Telecomunicações
Uso Diferenciado da Força
TOTAL

24h/a
40h/a
18h/a
14h/a
12h/a
120h/a
12h/a
20h/a
12h/a
12h/a
54h/a
12h/a
20h/a
24h/a
20h/a
16h/a
24h/a
26h/a
20h/a
18h/a
12h/a
24h/a
12h/a
12h/a
12h/a

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

18h/a
40h/a
18h/a
12h/a
24h/a
60h/a
----18h/a
12h/a
30h/a
18h/a
--12h/a
12h/a
24h/a
--26h/a
30h/a
18h/a
12h/a
24h/a
12h/a
12h/a
12h/a

16h/a

SIM

20h/a

20h/a
20h/a
20h/a
908h/a

SIM
SIM
SIM
------

20h/a
20h/a
20h/a
706h/a

FONTE: Elaborado pelo autor

Além dessas matérias, também foram aproveitadas matérias que já existiam em
Malhas Curriculares anteriores que não foram contempladas na Malha sugerida pela
SENASP. A inserção dessas disciplinas se dá em razão do núcleo comum deixar de abordar
temáticas atinentes a instituição PMPE, como também em razão da tentativa do
preenchimento de algumas lacunas deixadas pelo núcleo comum, sendo elas as seguintes:

Tabela 2: relação das disciplinas que compõem a malha curricular do CFSd/2015 que não fazem
parte do núcleo comum da matriz curricular nacional para atividades formativas dos profissionais de
segurança pública

DISCIPLINAS
Aspectos Jurídicos da Abordagem Policial
Atuação Policial Frente aos Grupos Vulneráveis
Comunicação Social
Instrução Geral

CARGA
HORÁRIA
(h/a)
30
30
18
30
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Legislação Básica da PMPE
Legislação Especial
Orientação Profissional
Prática Policial
Procedimento em Ocorrências
Relações Etnicoraciais e Racismo
Técnica de Policiamento Ostensivo
Técnicas de Radiopatrulhamento
TOTAL

20
30
22
120
30
12
60
40
442

FONTE: Elaborado pelo autor

Além da seleção das disciplinas que iriam compor a Malha Curricular do CFSd 2015,
buscou-se fazer a construção do plano de disciplina de cada matéria. Assim sendo, para a
efetivação do processo ensino aprendizagem e o desenvolvimento das competências que se
espera desse profissional desenvolva, o plano de disciplina deve conter as competências
cognitivas, atitudinais e operativas.
Não é apenas a descrição do conteúdo a ser “repassado”, mas sim o que se pretende
alcançar com aquela determinada disciplina no curso de formação da PMPE. Por isso, esse
plano de disciplina foi construído sob o olhar de que cada conteúdo esteja interligado ao
objetivo específico, e que esse contempla um dos eixos temáticos: Cidadania, Direitos
Humanos, Ética e Profissionalismo.
Para tanto, existe no âmbito da ACIDES9, um cadastro de especialistas, em que se
buscou nesse cadastro pessoas que se dispunham em construir o plano de cada disciplina de
sua especialidade. E, esses especialistas foram convocados para realizar o planejamento e a
elaboração de um documento chamado de plano de disciplina, atendendo a sua respectiva
especialidade. Para realização desse trabalho foram realizadas algumas reuniões com a
finalidade de nivelar o conhecimento atinente aos temas transversais, informando os padrões
da interdisciplinaridade e transversalidade, e que também não houvesse superposição de
conteúdo.
Para a análise desse estudo, buscamos identificar quais disciplinas possuem objetivos
específicos, que contemplem conteúdos que estejam inseridos no eixo temático dos direitos
humanos.
Após a análise de cada plano de disciplina, foi verificado que seus objetivos específicos
e conteúdos se enquadram com o 13º princípio do quarto eixo do PNEDH, que trata da
interdisciplinaridade e da transdiciplinaridade, de forma que passamos a descrever na tabela
abaixo a relação dessas disciplinas com suas respectivas cargas horária:

9

ACIDES - Academia Integrada de Defesa Social - Órgão operativo da Secretaria de Defesa Social do
Estado de Pernambuco responsável pela formação e capacitação dos profissionais de segurança
pública.
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Tabela 3: relação das disciplinas que compõem a malha curricular do CFSd 2015 que tratam a
temática dos direitos humanos transversalmente

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Abordagem Policial
Abordagem Histórica Sócio Psicológica da Violência e
da Criminalidade
Armamento, Munição e Tiro Policial
Aspecto Jurídico da Abordagem Policial
Atuação Policial Frente aos Grupos Vulneráveis
Comunicação Social
Criminologia Aplicada a Segurança Pública
Defesa Pessoal Policial
Direitos Humanos
Diversidade Étnico Sócio Cultural
Ética e Cidadania
Fundamento Jurídico da Atividade Policial
Gerenciamento Integrado de Crises e Desastres
Gestão Integrada e Comunitária
Legislação Especial
Prática Policial
Preservação e Valorização da Prova
Prevenção e Mediação de Conflitos
Procedimentos em Ocorrências
Relações Interpessoais
Sistema de Seg. Pública no Brasil
Técnicas de Policiamento Ostensivo
Técnicas de Radiopatrulhamento
Uso Diferenciado da Força

60h/a
12h/a
80h/a
30h/a
30h/a
18h/a
18h/a
40h/a
18h/a
12h/a
18h/a
30h/a
18h/a
12h/a
30h/a
120h/a
12h/a
18h/a
30h/a
24h/a
12h/a
60h/a
40h/a
20h/a

FONTE: Elaborado pelo autor

Diante do que está descrito acima, analisamos que aproximadamente 61% (sessenta
e um) das disciplinas abordam temáticas relativas aos direitos humanos. Observamos,
também, os planos de disciplina de cada matéria elencada acima, e constatamos que em
todos eles encontramos as temáticas dos direitos humanos de forma interdisciplinar e
transversal.
Visivelmente, afirmamos que a Malha Curricular do CFSd 2015 da PMPE, contempla
uma abordagem que integra os valores morais que fundamentam o respeito à dignidade da
pessoa humana, fomentando uma leitura crítica e humanizada das leis e das práticas sociais
dos organismos de segurança e de justiça, que tem por finalidade promover e assegurar o
respeito ao ser humano, como centro dos direitos humanos.
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2.2 Contemplando a Transversalidade dos Direitos Humanos na Malha Curricular

Ao observarmos os planos das disciplinas descritos no tópico anterior, verificamos que
a temática dos direitos humanos está descrita tanto nas suas ementas quantos nos objetivos
específicos. Aplicando o método de análise de conteúdo documental descrevemos os
seguintes resultados:
Na disciplina de Abordagem Policial, temos nos objetivos a descrição de que a busca
pessoal deve prezar pela integridade física e moral da pessoa do abordado. No tocante a
ementa, o plano afirma acerca da necessidade de preparar o policial militar em formação a
efetuar, de forma prática, abordagens policiais, alinhado a conhecimentos técnicos e táticos
profissionais, com base em preceitos éticos, promovendo os direitos humanos e fortalecendo
a cidadania. Salientamos a importância dessa disciplina, em razão de ser essa responsável
na formação pelos ensinamentos da postura e ação do policial militar no trato com o público.
Já na disciplina de Abordagem Histórica Sócio Psicológica da Violência e da
Criminalidade apresenta uma proposta de conhecimento histórico da violência sob a
perspectiva sócio psicológica, identificando violência estrutural e institucional e em seus
objetivos específicos podemos encontrar a construção de ações preventivas e enfrentamento
da violência baseados em conhecimentos científicos, ressaltando a importância desse
conhecimento na formação do profissional de segurança pública, não permitindo que suas
ações estejam apenas no campo dos achismos.
Outra disciplina prática do curso em que contemplamos as temáticas dos direitos
humanos é a de Armamento, Munição e Tiro Policial. O conhecimento técnico sobre cada
armamento e munição e seu manuseio é de suma importância na atividade policial militar. No
entanto, não é controverso que essa abordagem se realize sob a perspectiva de uma
utilização voltada para a preservação da vida. Observemos que sua ementa afirma que o
disparo de uma arma de fogo deva ser a última alternativa a ser utilizada pelo policial, mas a
sua formação não pode prescindir do exercício para manejá-la com segurança e dentro dos
princípios de necessidade, legalidade, proporcionalidade, moderação e conveniência,
princípios esses advindos da normatização internacional advinda das Nações Unidas que
apresenta os princípios do uso da força e da arma de fogo.
A disciplina de Aspecto Jurídico da Abordagem Policial é a disciplina que antecede a
de Abordagem Policial, no entanto, a sua importância é destacada quando sua ementa
descreve que a abordagem policial é a ferramenta se não mais importante, a mais utilizada
no cotidiano do policial militar, visando a preservação dos direitos humanos é necessário o
conhecimento dos meandros jurídicos que permeiam essa prática. Ou seja, é apresentado ao
policial militar na sua formação, a toda a legislação que ampara a sua ação, e a proposta é
que essa ação seja voltada a preservação dos direitos humanos.
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A disciplina de Atuação Policial Frente aos Grupos Vulneráveis, agrega o
conhecimento de identificação dos grupos vulneráveis existentes na sociedade e visa orientar
os policiais militares sobre quais as condutas corretas, profissionais e éticas a serem adotadas
frente às populações que compõem os grupos vulneráveis no Brasil, com base no respeito
aos Direitos Humanos.
A disciplina de Comunicação Social trás uma proposta de identificação da importância
e o respeito ao trabalho da imprensa, fazendo um destaque especial de como o policial militar
deve se tratar a imprensa, como também em entrevistas.
Já a disciplina de Criminologia Aplicada a Segurança Pública o conhecimento das
teorias criminológicas com o objetivo de valorizar uma práxis em segurança pública voltada à
proteção da sociedade aliada ao respeito máximo aos direitos e garantias fundamentais
individuais, bem como desenvolver uma cultura institucional voltada também para a
prevenção social como ferramenta de apoio à redução dos índices de criminalidade e
violência.
A disciplina de Defesa Pessoal Policial, como mais uma disciplina prática da malha
curricular do curso, apresenta em sua ementa que tem por objetivo proporcionar ao aluno
conhecimento e domínio sobre Técnicas de Defesa Pessoal e imobilizações táticas
necessárias à preservação da integridade física do policial e de terceiros no exercício legal de
suas atribuições em estrita observação e respeito aos princípios que norteiam a cidadania e
os direitos humanos.
A Disciplina de Direitos Humanos no Curso de Formação de Soldado tem como
objetivo possibilitar a construção de uma cultura entre os atores do Estado responsáveis pela
segurança pública de respeitar, proteger, cumprir e garantir os direitos humanos das pessoas
sob sua jurisdição, segundo suas diversidades socioculturais e vulnerabilidades.
A disciplina de Diversidade Étnico Sócio Cultural surge como resultado das políticas
públicas voltadas para segurança pública e a promoção da igualdade racial. Ela cria espaços
de reflexão sobre o papel dos profissionais de segurança pública em relação à diversidade
racial, religiosa e cultural brasileira, além da busca pela eliminação dos estigmas, dos
preconceitos e das abordagens discriminatórias realizadas em pessoas vulneráveis ou em
situação de vulnerabilidade.
A disciplina de Ética e Cidadania propõe uma abordagem trazendo reflexões sobre
padrões éticos sociais que o profissional de segurança pública deve seguir. A ação policial
reside em linha muito tênue entre o exercício do poder e seu abuso. Um dos parâmetros para
o uso devido da ação policial encontra-se respaldada na ética, que juntamente com a
legislação deve guiar a ação policial necessária.
A disciplina de Fundamento Jurídico da Atividade Policial apresenta uma proposta de
apresentação ao profissional de segurança pública em formação as legislações vigentes no
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pais que tenham pertencimento as ciências jurídicas criminais. O que devemos ressaltar
nessa disciplina é que ela ressalta a atuação desse profissional em um Estado Democrático
de Direito com domínio do conhecimento jurídico brasileiro, seus princípios e normas.
Já a disciplina de Gerenciamento Integrado de Crises e Desastres tem por objetivo
discutir com o aluno aspectos que envolvem a moderna doutrina de atendimento às
ocorrências consideradas como eventos ou situações cruciais que exigem uma resposta
efetiva de Defesa Social a fim de assegurar uma solução aceitável, assim denominadas,
crises. Dentre os objetivos específicos, ressaltamos aqui que o gerenciamento de crises tem
por principal finalidade a preservação de vidas.
A disciplina de Gestão Integrada e Comunitária, outrora conhecida como Polícia
Comunitária, visa proporcionar ao discente a compreensão acerca da necessidade da
aplicação dos conhecimentos e ações de Polícia Comunitária no dia a dia do policial, com
foco na participação popular das ações de segurança pública, o valor moral e a legitimidade
de uma gestão integrada, a visão social do serviço de segurança pública, a coresponsabilidade da comunidade nas ações de manutenção da ordem e da paz, o
compromisso do policial militar como fomentador da cultura de paz na comunidade em que
atua, contribuindo para a construção cidadã das pessoas.
A disciplina de Legislação Especial tem por principal objetivo proporcionar ao aluno
conhecimento aplicado à atividade policial, de acordo com Legislação Especial relacionada
ás temáticas de racismo, violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, criança e
adolescente, abuso de autoridade, porte ilegal de armas e normas para repreensão à
produção não autorizada e ao tráfico de drogas.
A disciplina de Preservação e Valorização da Prova, tem por principal objetivo instruir
os discentes acerca do isolamento e preservação de local de crime. Em seus objetivos
específicos, afirma que é de suma importância o reconhecimento na produção das provas,
quer sejam materiais ou subjetivas, a sua relação direta com a plena aplicação das garantia
dos Direitos Individuais, com a proteção dos Direitos Humanos e a redução da criminalidade.
Atuar com uma conduta adequada na cena do crime, reforçando em cada um dos envolvidos
no Sistema de Justiça Criminal, o sentido do valor que o desempenho de sua atividade
representa.
Dentre os instrumentos metodológicos desenvolvidos para a prevenção da violência e
a construção de uma cultura de paz, destaca-se a mediação de conflitos, motivo pelo qual
surge a necessidade da disciplina de Prevenção e Mediação de Conflitos no curso. Essa
mediação deve ser entendida como um mecanismo mais amplo de desconstrução de
conflitos, destinado a transformar padrões de comportamento e a estimular o convívio em
ambiente cooperativo, no qual os conflitos possam ser tratados sem confrontos, contendo os
aspectos técnicos que possibilitam o processo e a mediação.
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Na disciplina de Procedimentos em Ocorrências são apresentados os Procedimentos
Operacionais Padrão (POP), são normas e doutrinas institucionais que visam padronizar
procedimentos adotados pelos policiais militares no atendimento a ocorrências, objetivando,
nesse contexto, pautar as ações policiais nos ditames técnicos, legais, éticos e da
preservação da garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana.
A disciplina de Relações Interpessoais tem por objetivo proporcionar a reflexão em
suas relações interpessoais e intrapessoais, podendo assim observar suas principais
características, potencialidades e dificuldades a partir da percepção e conscientização da
diversidade humana. Estimula também a compreensão de conteúdos teóricos que tendem a
facilitar as relações entre as pessoas nos mais variados contextos, sejam eles apenas
esporádicos, em uma equipe de trabalho, em um grupo operativo ou na convivência com
amigos, familiares e a sociedade em geral, fazendo com que seja capaz de manter uma
comunicação eficiente entre os indivíduos, sendo ela harmônica, pacifica e estruturadora.
A disciplina de Sistema de Segurança Pública no Brasil apresenta uma proposta na
qual situa o policial militar em formação, caracterizando seu papel no sistema de justiça
criminal brasileiro, demonstrando para tanto o papel de cada ator desse sistema. Ao identificar
sua função no sistema de justiça criminal, é ressaltando, conforme objetivos específicos, que
cada um desses atores sociais, em um estado democrático de direito, tem por obrigação o
respeito à dignidade da pessoa humana, a ética e aos direitos humanos.
Já a disciplina de Técnicas de Policiamento Ostensivo tem por objetivo preparar o
profissional em formação para a execução do policiamento ostensivo geral, assim como
revesti-lo de conhecimento teórico acerca do seu papel no sistema de Defesa Social, através
da atuação no policiamento ordinário e especializado na manutenção da ordem pública. Trás
também em seus objetivos específicos que as ações tanto no policiamento ostensivo geral
quanto no especializado visa, antes de tudo, na preservação da ordem pública e dos direitos
fundamentais.
A disciplina de Técnicas de Radiopatrulhamento propõe a construção de condições
para que o profissional da área de segurança pública possa ampliar os conhecimentos
adquiridos e aplicá-los no exercício de atividades de maior complexidade no policiamento
intermediado por viaturas especialmente equipadas com rádios para atendimento em
ocorrências, visando garantir a segurança da sociedade através do policiamento motorizado.
A disciplina de Uso Diferenciado da Força, surge como um aporte ao profissional de
segurança pública no tocante a promover a esse, o conhecimento quanto ao uso de técnicas,
equipamentos, armas munições de menor potencial ofensivo, que em uma ação policial militar
possa anteceder, em um processo escalonado de uso da força, o armamento letal. Tal
conhecimento atende normatizações internacionais demandadas da Organizações das
Nações Unidas (ONU) e é apresentada a esse profissional para que utilize tais equipamento
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sob a perspectiva dos cinco princípios do uso da força: legalidade, necessidade,
proporcionalidade, conveniência e moderação.
A disciplina de Prática Policial, também conhecida como estágio prático, é a junção de
todo conhecimento agregado em sala de aula e colocado em prática na rua. É a última
disciplina do Curso de Formação de Soldados. O aluno é lançado na rua a fim de realizar o
policiamento ostensivo, no entanto todo lançamento e execução é supervisionado por 4
(quatro) instrutores10 por turma. Salienta-se que cada turma tem em média 35 (trinta e cinco)
alunos. Ressaltamos que os objetivos específicos apresentam que o discente deve se
comportar em conformidade com os preceitos dos direitos humanos e anseios da sociedade
e praticar a filosofia de polícia cidadã.
Como podemos verificar, no currículo manifesto, as temáticas dos direitos humanos
não são abordadas apenas em disciplina específica, mas sim de maneira transversal,
perpassando por diversas disciplinas do Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar de
Pernambuco.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificamos que durante todo o processo de evolução histórica da sociedade brasileira
as forças policiais foram tidas desde sua gênese como uma instituição normatizada de poder
coercitivo garantidos da ordem e dos interesses do “soberano” e / ou “governante”.
No entanto, com a instauração do Estado Democrático de Direito, com a promulgação
da Constituição de 1988, esses organismos passaram a ter outra perspectiva, a de ser
responsável pela promoção da paz social. O “olhar” deixou de ser apenas os interesses
governamentais e passaram a ser, mesmo que durante um bom tempo apenas
normativamente, a promoção da paz social.
Para que essa mudança ocorresse de forma eficiente e eficaz, foi necessária a
superação de diversos paradigmas institucionais por parte dos organismos policiais. Essa
quebra de paradigmas teve início na PMPE com a inserção da disciplina de Direitos Humanos
nos cursos de formação, que trilhou um longo caminho, de resistência, discussões e
assertivas acerca da temática, vindo a culminar na criação da Malha Curricular do CFSd 2015.
Essa Malha traz em sua construção aspectos metodológicos e objetivos específicos atrelados
aos conteúdos, buscando construir conhecimento, gerando habilidade ao profissional de
segurança pública, a fim de que o mesmo possa agir em conformidade com os direitos
humanos. Para tanto verificamos que as temáticas dos direitos humanos são tratados de
maneira interdisciplinar e transversal.

10

Instrutor: Nome dado ao professor nas organizações militares
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Assim sendo, é imperioso destacar, que a análise que realizamos aqui se trata apenas
de um estudo do currículo formal ou currículo manifesto, em que observamos o alinhamento
da Matriz Curricular Nacional para Atividades Formativas dos Profissionais de Segurança
Pública ao Quarto Eixo do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.
A Educação em Direitos Humanos, portanto, desses profissionais de segurança é
muito mais ampla, pois perpassa pela origem do currículo manifesto, pela formação do
professor e pelo processo metodológico de educar entre professor militar e os alunos no
ambiente de aprendizagem, destacando a relação professor-aluno-professor, como afirma
Young (2000, p. 126): “o saber torna-se aquilo que é realizado num trabalho de colaboração
entre professores e alunos”.
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Grupo de Trabalho: GT03 – Educação e Direitos Humanos

CARTOGRAFIA DOS GRUPOS DE PESQUISA SOBRE DIREITOS HUMANOS NO
BRASIL: Uma análise sobre os temas dos GPs por região/estado e instituições1
Allene Carvalho Lage2
Universidade Federal de Pernambuco

INTRODUÇAO
Os direitos humanos, numa perspectiva contemporânea, têm como marco importante
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que segundo Tosi (2005) a partir
da Declaração, através de várias conferências, pactos, protocolos internacionais a
quantidade de direitos desenvolveu-se evidenciando três tendências: universalização,
multiplicação e diversificação ou especificação (TOSI, 2005, p.22).
Existem várias concepções sobre direitos humanos, umas de cunho mais
naturalistas, outras mais positivistas. No âmbito do nosso estudo, partimos de uma visão
mais humanista, que corrobore para a compreensão do preceito inalienável de que todos os
seres humanos são sujeitos desses direitos, como nos aponta Freitas (2005)
Direitos Humanos são, literalmente, os direitos que se têm simplesmente como
ser humano. Como tal, trata-se de direitos iguais e inalienáveis: iguais porque
somos todos igualmente seres humanos; inalienáveis porque, não importa quão
desumanos nós sejamos em nossos atos ou na forma de sermos tratados, não
podemos ser nada além de seres humanos (FREITAS, 2005, p.278)

Numa perspectiva convergente, Benado (2004) ao discutir o pluralismo dos direitos
humanos, assevera sobre a necessidade de se compreender que os direitos humanos não
podem ser violados de nenhuma maneira, já que são condição irreparável de todo o ser
humano. Nesta direção afirma que,

1

Este artigo é parte dos resultados de uma pesquisa de Estágio Pós-doutoral no Programa de Pós-graduação em Direitos
Humanos da UFPE, supervisionada pela Professora Doutora Virginia Leal.
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Pós-doutora em Direitos Humanos (UFPE, 2016) e Pós-doutora em Educação (UFRGS, 2012). Doutora em Sociologia
(Universidade de Coimbra, 2006). Professora Associada da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do
Agreste. Professora do Curso de Pedagogia. Professora Permanente do Programa de Pós-graduação em Educação
Contemporânea e do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos, ambos da UFPE. Coordenadora do Observatório
dos Movimentos Sociais na América Latina/UFPE.
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La doctrina de los derechos humanos sostiene que todos y cada uno de los
indivíduos tiene um conjunto de derechos que no deben ser violados por nadie,
por ninguna institución, nin por ningún. Porque dichos direchos expresan aquello
que todos los seres humanos tienen em común y, por lo tanto, no puden existir
circunstancia alguna que justifique su violacion (BENADO, 2004, p. 62)

O surgimento das preocupações sociais sobre direitos humanos, ocorreu num
cenário pós-guerra, onde na América Latina essa questão ganha relevo e amplitude nas
lutas contra o regime das ditaduras que atingiram quase todos os países desse território
político, nas décadas de 1960 a 1980 principalmente. Nos países de África, este período é
tomado por lutas de libertação colonial, de modo que o dito Terceiro Mundo, por
aproximadamente 30 anos, esteve coberto por histórias de violações dos direitos humanos,
em boa medida financiadas pelos países da Europa e Estados Unidos, no contexto da
Guerra Fria, da luta entre Capitalismo e Comunismo.
Para Sader (2007), o surgimento do tema direitos humanos no Brasil surgiu no
período prévio ao da ditadura militar quando
[...] o tema dos direitos humanos não fazia parte da pauta de debates políticos,
nem dos programas educacionais, ficando reduzido aos currículos dos estudos
jurídicos.

Foi durante a ditadura militar que o tema dos direitos humanos

ganhou espeço de destaque.
No plano nacional, comissões de direitos humanos, compostas por juristas, por
membros da Igreja Católica, do meio universitário, de movimentos sociais,
foram incorporados ao campo das lutas políticas, dos debates, das denúncias,
das matérias de jornal, de teses acadêmicas. A temática passou a disputar
espaço no discurso hegemônico, no plano nacional (SADER, 2007, p.81)

Durante este período, os países latino-americanos, incluindo o Brasil, vivenciaram
graves e prolongadas violações dos direitos humanos, com torturas desumanizantes,
guerrilhas nas lutas pelo socialismo, que marcaram para sempre a história desse continente.
Com a retomada dos processos democráticos nos países da América Latina nas décadas
1980 e 1990 a temática direitos humanos começa a despertar interesse de estudos e
pesquisa para compreensão do fenômeno.
Existe um argumento que os defensores e promotores dos direitos humanos
não deixam de relembrar: o valor absoluto da dignidade humana [...]
Segundo a reflexão filosófica sobre a moral (ou simplesmente a ética), o ser
humano é um fim incondicionado e tem um valor absoluto e por isso ele não
tem preço e não deve ser visto como um ser intercambiável, tal como os
instrumentos ou as mercadorias; mas sim como um ser respeitável na
dignidade que deriva de sua condição humana (ANDRADE, 2008, p. 57)

Andrade tem razão em seu argumento, pois o cerne dos estudos e das lutas por
direitos humanos está centrado na ideia da dignidade humana. Sendo esta a qualidade
2

34

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

primordial a que todo o ser humano tem por prerrogativa, o respeito absoluta pela sua
condição humana, a preservação da dignidade é o termômetro que indica a capacidade que
uma sociedade tem em garantir as condições mínimas de ser democrática e de respeitar
seus cidadãos e cidadãs. É como afirma Camino (2005),
O que as primeiras declarações modernas dos Direitos Humanos trazem de
novo à tona é a universalidade das expectativas e a força da crença no fato
de que todas as pessoas, independentemente de sua posição social,
possuem os mesmos direitos e, portanto, podem esperar receber o mesmo
tratamento (CAMINO, 2005, p. 235)

Este artigo se situa no âmbito de uma pesquisa maior, realizada dentro de Estágio Pósdoutoral no PPGDH/UFPE, desenvolvida nos meses de agosto de 2015 à fevereiro de 2016,
sobre a Produção do Conhecimento em Direitos Humanos no Brasil, no período de 2000 à
2015, em cima de dois eixos, que foram os Grupos de Pesquisa (GP) sobre DH no Brasil, que
ora vamos contemplar nesse artigo e o segundo sobre a produção dos Programas de Pósgraduação, em termos de teses e dissertações, que não contemplamos neste trabalho.
Em sendo assim, na delimitação epistemológica desse artigo, o objetivo é analisar a
produção sobre direitos humanos, a partir dos grupos de pesquisa registrados no Diretório
do CNPq, na perspectiva de compreender o cenário nacional dessa produção e suas
instituições por região e estado.
1. PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS
Para Edgar Morin (1994), apesar da ciência ser transdisciplinar ela constituiu-se a
partir de uma leitura unidimensional do real. Neste sentido argumenta que “o
desenvolvimento da ciência ocidental desde século XVII não foi apenas um desenvolvimento
disciplinar, mas também um desenvolvimento transdisciplinar” (MORIN, 1994:104).
Há que se dizer não só as ciências mas também «a» ciência, porque há uma
unidade de método, um certo número de postulados implícitos em todas as
disciplinas, como o postulado da objectividade, a eliminação do problema do
sujeito, a utilização das matemáticas como uma linguagem e um modo de
explicação comum, a procura da formalização, etc. A ciência nunca teria sido
ciência se não tivesse sido transdisciplinar. Além disso, a história da ciência é
percorrida por grandes unificações transdisciplinares marcadas com os nomes
de Newton, Maxwell, Einstein, o resplendor de filosofias subjacentes (empirismo,
positivismo, pragmatismo) ou de imperialismos teóricos (marxismo, freudismo).
Mas o que é importante é que os princípios transdisciplinares fundamentais da
ciência, a matematização, a formalização são precisamente os que permitiram
desenvolver o enclausuramento disciplinar. Por outras palavras, a unidade foi
sempre hiperabstracta, hiperformalizada, e só pode fazer comunicar as
diferentes

dimensões

do

real

abolindo

estas

dimensões,

isto

é,

unidimensionalizando o real (Morin, 1994, p.104).
3
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De fato, é dentro da transdisciplinaridade que a ciência pôde oferecer um conjunto de
conhecimentos científicos, mesmo que disciplinares, porém articuláveis de tal maneira que
suas várias perspectivas pudessem oferecer olhares diversos e possibilidades de diálogo.
No que se refere aos direitos humanos, enquanto um campo epistêmico, Queiroz (2005)
reflete sobre o universo das pesquisas sobre este tema.
Penso que o melhor que podem fazer os que pesquisam direitos humanos é
tornar familiar o que ainda se afigura distante, é trazer para o cotidiano da
comunidade em que vivemos, situações, problemas, eventos, informações
sobre temas aos quais ainda não damos a devida atenção, pelos quais
passamos ao largo, que dizemos aconteceram com “eles” e não com “um de
nós” (QUEIROZ, 2005, p.225).

Queiroz tem razão em seu argumento, pois existe uma grande necessidade de
pesquisa sobre direitos humanos e estas demandas vão surgindo principalmente quando
nos deparamos com as situações de violência, muitas vezes presentes em nosso cotidiano,
mas invisíveis ou mesmo apartadas de nós. Nessa medida, sempre colocamos o Outro
como objeto das mais variadas violações, e não nós, mesmo que em pequenas situações
também sejamos objetos dessa violação. Em face disso, produzir conhecimentos na área
de direitos humanos nos impõe a ter em conta a questão da neutralidade, interrogando-nos
sobre até que ponto estudar as violações dos direitos humanos pode também nos levar a
olhar nós mesmos.
Entretanto, ao pensar sobre a ideia de neutralidade na perspectiva com que os
conhecimentos se constroem, Harding (1998) tece uma crítica, argumentando que as velhas
teorias insistiram na possibilidade e no desejo de uma cultura científica neutra, que seria
assegurada por um método distintivo, que só seria exercido se no contexto de justificação e
seria produzido exclusivamente por uma reflexão perfeita, universalmente válida da ordem
da natureza; e seria descoberta por comunidades de especialistas, pois estes isolam no
trabalho científico as correntes sociais que flúem pela vida pública e privada (HARDING,
1998.p. 124).
Pondo em causa a impossibilidade da neutralidade do trabalho científico, Harding
trabalha ainda com a ideia da objetividade forte, no qual o elemento de objetividade é
produzido sem a promessa de neutralidade total. Para ela, o mito de que a ciência é um
empreendimento objetivo, feito corretamente apenas quando os cientistas podem descascar
os constrangimentos da cultura deles/as e assim possam ver o mundo como realmente é.
Acrescenta ainda, que a ciência é uma atividade socialmente embutida, progride por meio
da visão e da intuição e em contextos culturais. Enquanto uma comunidade científica
compartilhar suposições, existem hipóteses de uma aplicação mais cuidadosa de métodos
científicos (IBIDEM).
De fato, o discurso da neutralidade pouco tem de concreto no âmbito das atividades
científicas, já que toda trajetória de uma investigação – da concepção do projeto até a
4
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utilização de seus resultados – é um caminho de escolhas políticas e carregado de
compromissos. Nesse sentido, Direitos Humanos é uma área claramente na fronteira do
científico com o político, e a questão da neutralidade se finca como um espelho de
contrários, onde o reflexo, se por uma lado aponta para a luta política e o ativismo
epistemológico de seus pesquisadores, pelo o outro a exigência do científico se torna o
outro reflexo de um mesmo espelho de imagens, por vezes rivais, por vezes
complementares.
Nessa direção, Ramírez (2004) ao discutir os caminhos da educação superior em
direitos humanos no México, e como se construiu a perspectiva latino-americana da
educação voltada para o fortalecimento da democracia, afirma que,
A finales del siglo XX em América latina emerge um processo que construye
uma perspectiva latino-americana de educación em direchos humanos
fortalecida y legitimada. Fortalecida por el movimento de derechos humanos
que hoy incorpora desde cada espacio de la sociedade civil atividades
educativas em derechos humanos, paz y democracia. Legitimada por el
reconocimiento de instituciones nacionales e internacionales que han
incorporado em diversas normatividades la exigência de esta educación para
o fortalecimento da democracia (RAMÍREZ, 2004, p. 31)

No Brasil, na década de 1990 começaram os primeiros estudos sobre a questão dos
direitos humanos e o surgimento dos primeiros cursos de pós-graduação, sendo a maioria
ainda como uma área de concentração ou linha de pesquisa em direitos humanos, dentro
dos Programas de Pós-graduação em Direito, assim como os primeiros Grupos de Pesquisa
sobre este tema foram surgindo ligados a estes Programas. Depois foi se ampliando e
expandindo-se para outras áreas como sociologia, serviço social, educação, meio ambiente
entre outras.
Nos últimos 10 anos alguns Programas em Direitos Humanos foram aprovados pela
CAPES na área Interdisciplinar, marcando uma tendência da saída desses Programas da
área do Direito. Além disso muitos Programas que não estão na área do Direito e nem na
área de direitos humanos também foram aprovados, o que continua a dinamizar os estudos
sobre direitos humanos dentro das mais diversas áreas.
A produção científica sobre este tema começou a crescer, entretanto, foi
especialmente em meados da década de 2000 este tema se ampliou significativamente
quando se tornou visível a preocupação científica por compreender os fenômenos jurídicos
e sociais sobre a questão dos direitos humanos (DH) no Brasil, suas violações e
ordenamento jurídico e concepções filosóficas.
Dessa maneira, podemos afirmar que a área de Direitos Humanos se constitui ainda
um campo em construção, pois enquanto área do conhecimento é relativamente nova e, em
face disso, existem poucos estudos que sistematizem reflexões sobre este campo de saber,
que articula ciência e militância, na defesa de direitos e do campo científico em construção.
5
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A questão dos Direitos Humanos é uma dessas questões que pressupõem
conhecer o lugar do qual se olha e o efeito de colocar em dúvida conhecimentos
e certezas, questioná-los a partir e condições próprias do ambiente onde se vive.
Por se apresentar como fenômeno multifacetado, exige, para sua compreensão,
não só repensá-lo no interior de um horizonte histórico, mas que a este horizonte
histórico se incorporem às noções de complexidade manifestas na cultura
político-social de uma sociedade que produz (reproduz) a comunidade e a
sociedade de direitos (VIOLA, 2007, p. 119)

No Brasil, similar a muitos outros países a estrutura da produção do conhecimento,
tarefa primordial da ciência, está ancorada principalmente dentro das universidades, em
seus institutos, laboratórios, núcleos e se consolida por meio de grupos de pesquisa e redes
de pesquisa. Nessa medida, a estrutura brasileira de pesquisa científica e tecnológica está
sob a responsabilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia (www.mct.gov.br) e de suas
agências, entre elas temos o CNPq, órgão que executa mais diretamente a política de C&T
do Brasil. No nível estadual existem as fundações de amparo à pesquisa, que concretizam
as políticas estaduais de fomento à ciência.
Estas instituições trabalham principalmente com editais específicos para o apoio à
projetos de pesquisa, e com bolsas de apoio à pós-graduação, inclusive no exterior, além de
outros apoios diversos. Também atuam com a formação e manutenção de bancos de dados
de prestígio nacional como o Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq e a Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações do IBICT - Instituto Brasileiro de Informações em Ciência
e Tecnologia (http://bdtd.ibict.br).
No Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, atualmente existem 2293 grupos
registrados, que tem em sua denominação o termo direitos humanos. Entretanto, a grande
maioria desses grupos não está ligada diretamente à Programas de Pós-graduação em
Direitos Humanos, denotando a transversalidade deste tema em várias áreas do
conhecimento.
Por grupos de pesquisa, entendemos que são comunidades científicas compostas
por pesquisadores/as de uma determinada área do conhecimento ou em mais de uma área quando o tema é interdisciplinar -, que trabalham em torno de um tema e se subdividem em
linhas de pesquisas ou subtemas, na perspectiva de produzir novos conhecimentos sobre
fenômenos da realidade, tanto no que se refere as ciências sociais e humanas, de maneira
mais abrangente, como as ciências exatas e da natureza.
O nosso estudo concentra sobre a análise de grupos de pesquisa registrados no
Diretório de Grupos do CNPq, que têm em sua denominação a expressão Direitos Humanos
(DH). Esta delimitação é importante porque nos coloca frente as informações de grupos de
pesquisa que assumem de partida a questão dos direitos humanos, em sua denominação.

3

Informação coletada em 23/10/2015
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2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada teve um cunho quantitativo com análise qualitativa sobre os
dados levantados no Diretório de Grupos do CNPq. Nessa direção, este artigo se situa na
dimensão epistemológica do campo do saber dos direitos humanos no Brasil, na perspectiva
de realizar uma análise sobre os grupos de pesquisa (GPs) registrados no DGP/CNPq que
tenham em sua denominação a expressão “direitos humanos”, com o propósito de apontar
quantos grupos existem, a presença nas Regiões/Estado e as instituições que definem a
estrutura de pesquisa em direitos humanos no Brasil.
A pesquisa realizada, tratou-se de um estudo exploratório, pois teve a finalidade de
inicialmente levantar um conjunto de informações sobre a produção científica referente a
área de Direitos Humanos, a partir de Grupos de Pesquisa, na perspectiva de conhecer o
cenário da produção do conhecimento sobre direitos humanos no Brasil.
A Coleta de Dados para esta pesquisa foi realizada dentro do período do Estágio
Pós-doutoral – 15/08/2015 à 15/02/2016. A data-base de coletas de dados no Diretório de
Grupos de Pesquisa do CNPq, foi no dia 23 de outubro de 2015, quando foi tirada uma
fotografia dos dados deste Diretório.
3. CENÁRIO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO DE DIREITOS HUMANOS:

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS PARA UMA ANÁLISE MAIS PROFUNDA
Estudar a produção científica brasileira referente a temática Direitos Humanos foi
uma exercício epistemológico interessante, na medida em esta temática que tem um caráter
interdisciplinar está presente em muitas áreas e cursos. O que tornou desafiador a coleta de
dados por um lado, mas pelo o outro lado nos mostrou um panorama inédito, na medida que
ia nos revelando a cada tabela concluída um conjunto de informações novas, que até o
momento não identificamos em nenhum outro estudo sobre esta temática.

3.1. Caracterização dos Grupos de Pesquisa sobre Direitos Humanos
Dos dados coletados no DG-CNPq, foi realizada a caracterização de um perfil sobre
os grupos de pesquisa sobre direitos humanos, que resultou em um conjunto de várias
tabelas que consubstanciaram a nossa análise.

Numa primeira perspectiva, podemos

afirmar que o panorama dos Grupos de Pesquisa que tratam dessa temática traduz-se nos
seguintes aspectos:
 852 GPs tratam da temática de DH, com designação no nome ou nas linhas de pesquisa
 229 GPs que tratam da temática de DH, com designação no nome
 623 GPs que tratam da temática de DH, nome das linhas de pesquisa ou palavras-chave
 113 Instituições têm GPs em DH (2 são repetidas em outros estados)
 4 GPs estão registrados na área de Ciências da Saúde
 70 GPs estão registrados na área de Ciências Humanas
7
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 155 GPs estão registrados na área de Ciências Sociais Aplicadas
 118 GPs são liderados por mulheres
 111 GPs são liderados por homens
3.2. Total de Grupos de Pesquisa com produção sobre Direitos Humanos
Na base de dados que trabalhamos, procuramos desvendar os primeiros cenários da
organização científica, por meio dos Grupos de Pesquisa, sistematizando o número de
instituições com GPs em DH, por região, o que nos confirmou a hegemonia da Região
Sudeste, tanto em número de instituições, quanto em grupos de pesquisa, como se vê na
Tabela 1.
Tabela 1. Total de Grupos de Pesquisa, Região e Número de Instituições,
tendo no título a expressão Direitos Humanos

Região

Nº de Instituições

Nº de GPs

Norte

10

21

Nordeste

25

55

Centro-Oeste

12

31

Sudeste

36

73

Sul

32

49

TOTAL

115

230

Esta síntese, nos foi evidenciou também que a Região Nordeste está um pouco à
frente da região Sul em número de GPs, apesar de estar atrás da região Sul em número de
instituições. Já as regiões Centro-Oeste e Norte que ocupam 3º e 4º lugar respectivamente,
tanto em número de GPs, quanto em números de instituições onde este grupos estão
instalados e funcionando, apontam para novas compreensões, se colocarmos estes dados
dentro de representações proporcionais ao número de instituições e GPs existentes em
todas as regiões em comparação com o número total no país.
O cenário dos Grupos de Pesquisa no Brasil, também aponta para a relevância que
cada Região, na procura compreender as questões em torno dos Direitos Humanos, como
campo epistêmico, o que nos revela como este campo que também é político, está
organizado e demarcado na Academia.
Considerando a diversidade de condições entre as regiões, e entre os estados que
cada uma se constitui, sistematizamos também estas informações considerando a
especificidade interna com que cada estado se organiza cientificamente sobre a temática
dos direitos humanos, conforme se vê na Tabela 2, a seguir, que nos aponta também que
nas várias regiões há desigualdades de investimentos entre os estados.
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Tabela 2. Total de Grupos de Pesquisa, Região/Estado e número de Instituições,
tendo no título a expressão Direitos Humanos

Região / Estado
Norte

Nº de GPs

10

21

AC

01

01

AM

02

04

AP

01

02

PA

03

09

RO

01

01

RR

01

01

TO

01

03

Nordeste

25

55

AL

01

04

BA

08

13

CE

04

07

MA

02

05

PB

03

10

PE

01

04

PI

02

03

SE

02

07

RN

02

02

Centro-Oeste

12

31

DF

04

10

GO

03

06

MS

04

13

MT

01

02

Sudeste

36

73

ES

03

07

MG

08

15

RJ

08

26

SP

17

25

Sul

TOTAL

Nº de Instituições

32

49

PR

07

16

RS

15

18

SC

10

15

115

229

9
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Na Tabela 2, apresentamos os quantitativos de GPs e de Instituições por estado, o
que nos indica o quanto cada um contribui para o total da Região.

Dentro dessa

perspectiva, podemos ponderar sobre os estados que mais desenvolvem pesquisa sobre
Direitos Humanos, partindo do potencial de produção dos GPs instalados nas instituições de
cada estado e região, assim como os que menos desenvolvem, tanto no âmbito da região
quanto no do estado.
Assim temos na Região Norte, os estados do Pará e do Amazonas, respectivamente
com os maiores números de GPs e de Instituições envolvidas na pesquisa sobre DH. Na
sequência tem o estado de Tocantins, que apesar de ter apenas uma instituição envolvida,
contempla 3 GPs. Os demais estados estão com uma representação unitária, tanto de GPs
quanto de instituições.
Na Região Nordeste, a presença de GPs e de instituições que pesquisa sobre DH,
são mais expressivas. Os estados que mais se sobressaem são Bahia, Ceará e Paraíba em
ordem decrescente de número de instituições envolvidas, e em número de GPs são Bahia,
Paraíba, e Ceará e Sergipe empatados.

Os demais estados são mesmo em números

menores, ainda sim são superiores aos da Região Norte, conforme se vê o estado de
Pernambuco e Alagoas com o menor número de instituições (1) mas com 4 GPs e o estado
do Rio Grande do Norte com apenas 2 GPs e 2 instituições envolvidas.
Na Região Centro-Oeste o estado de Mato Grosso do Sul juntamente com o Distrito
Federal concentram o maior número de instituições envolvidas, entretanto Mato Grosso do
Sul reúne o maior número de GPs (13) da região, seguido pelo Distrito Federal com 10 GPs.
Já o estado com os menores números quantitativos de GPs (2) e instituições envolvidas (1)
é o Mato Grosso.
Na Região Sudeste, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro se destacam, com
quantitativos muito expressivos, como 17 instituições e 25 GPs para São Paulo e o Rio de
Janeiro, que apesar de ter a metade do número de instituições de São Paulo, tem um
número levemente superior de GPs (26).

Com relação ao estado com os menores

quantitativos, tem o de Espirito Santo, que apesar de ter 3 instituições envolvidas e 7 GPs,
este número são superiores a muitos estados e até mesmo regiões, como a Norte.
Por fim, temos a Região Sul, com quantitativos elevados, tanto em termos de
instituições envolvidas quanto em GPs. O Rio Grande do Sul a frente com 15 instituições e
18 GPs, seguidos pelos estado de Paraná e de Santa Catarina, que apesar de uma
diferença em número de instituições, os resultados em números de GTs são muito próximos,
Na medida em que o Paraná tem 16 GTs e Santa Catarina 15. Números estes maiores que
qualquer estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

10

42

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

3.3. Temas mais recorrentes nos Grupos de Pesquisa que têm a expressão Direitos
Humanos no nome do GT, por Região/Estado
O nosso estudo, no âmbito de uma pesquisa maior teve muitos achados, que foram
sistematizados em grandes tabelas. No caso dos temas dos Grupos de Pesquisa sobre Direitos
Humanos, nos deparamos com uma grande quantidade e variedade de temas, tanto por estado
como por região, que devido a riqueza dessas informações, não comportaria neste artigo que
tem um caráter mais abrangente, pela proposta de abordagem ao nível nacional. Em face
disso, decidimos, neste momento apontar os temas mais recorrentes, pois dessa maneira
poderíamos apontar os elementos mais presentes no universo pesquisado.
Tabela 3. Temas mais recorrentes dos Grupos de Pesquisa do Brasil,
que têm no título a expressão Direitos Humanos

Regiões

Estados
AC, AM,
AP e TO

Temas mais recorrentes por
Estado
 Sustentabilidade
 Educação

NORTE
PA, RO e RR

AL, BA, CE

SUDESTE

 Inclusão social
 Gênero
 Políticas Públicas

PI, SE e RN

 Acesso à justiça
 Exclusão social
 Educação

DF, GO

 Direitos Sexuais
 Educação
 Meio Ambiente

MS, MT

 Saúde
 Desenvolvimento Sustentável

ES e MG

 Acesso à Justiça
 Educação
 Ética

RJ e SP

PR, RS, SC
SUL

 Saúde
 Educação
 Violência

MA, PB, PE
NORDESTE

CENTROOESTE

 Ética
 Educação
 Políticas Públicas de Segurança

Temas mais recorrentes por
Região
 Educação
 Ética
 Políticas Públicas de
Segurança
 Sustentabilidade

 Acesso à justiça
 Educação
 Inclusão/Exclusão social
 Gênero
 Políticas Públicas
 Saúde
 Violência

 Desenvolvimento Sustentável
 Direitos Sexuais
 Educação
 Meio Ambiente
 Saúde

 Acesso à Justiça
 Educação
 Ética
 Políticas Públicas de Segurança  Gênero/Mulher
 Políticas Públicas de
 Gênero/Mulher
Segurança
 Educação
 Cidadania
 Ética
 Educação

 Cidadania
 Ética
 Educação
11
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Ao apurar o nosso olhar sobre as cinco regiões brasileira, ainda que apenas sobre os
temas mais recorrentes podemos apontar o seguinte:
 Região Norte, onde se apresentam os temas Educação, Ética, Políticas Públicas de
Segurança e Sustentabilidade, que nos dizem das principais questões dos direitos
humanos em pauta nesta Região. De fato, na região Norte a sustentabilidade tem sido
uma preocupação relevante, quando se pensa a Floresta e a sua exploração por parte de
madeiros e a convivência dos povos indígenas impõem os conflitos de modelos de
desenvolvimento diferentes. Além disso a questão da segurança num lugar de conflitos
de terra, onde os movimentos sociais e suas lideranças tem sido alvo de ações de
pistolagem nos dizem da importância de se compreender esta questão. Incluem-se ainda
a questão da ética e da educação, que são extensões de uma mesma busca de mudança
de perspectiva e de projeto de transformação.
 Região Nordeste, onde se apresentam os temas Acesso à Justiça, Educação,
Inclusão/Exclusão Social, Gênero, Políticas Públicas, Saúde e Violência que nos dizem
das principais questões dos direitos humanos em pauta nesta Região. De fato, na região
Nordeste, as questões de gênero e de violência são fatores cruciais na luta dos direitos
humanos, na medida em que esta região tem uma cultura machista e muitos conflitos
sociais são resolvidos na base da violência. Além disso a questão das políticas públicas e
da saúde são áreas importantes para garantir a efetividade de direitos, numa região onde
existem

grandes

desigualdades

sociais,

que

se

confrontam

na

questão

da

exlusão/inclusão, duas faces de uma mesma moeda. Incluem-se ainda a questão do
acesso à justiça como meio de reivindicação dos direitos humanos, quando as
instituições não funcionam, que como se sabe os maiores requerentes são as classes
sociais populares, que vivem na margem da efetivação dos direitos humanos. Neste
sentido a educação também aprece nos temas mais recorrentes devido ao seu potencial
transformador neste cenário de violações.
 Região Centro-Oeste, onde se apresentam os temas Desenvolvimento Sustentável/Meio
Ambiente, Direitos Sexuais, Educação e Saúde que nos dizem das principais questões
dos direitos humanos em pauta nesta Região. De fato, na região Centro-Oeste, lugar de
privilégio dos grandes latifúndios e da exploração extensiva do agronegócios, dos uso
intenso de agentes químicos para a maximização da produção agrícola, coloca com
evidência as preocupações sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, que
também está ligado às questões da saúde e do atendimento da população. Os direitos
sexuais, num lugar onde há grande incidência de homofobia e inferiorização da condição
da mulher, haja visto ser este o cenário onde são produzidas a imensa maioria das
músicas sertanejas onde a mulher é colocada, na grande maioria das vezes numa
posição de subalternidade. Como vem se apresentando em todas as regiões a questão
12
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da educação é também pauta de um dos temas mais recorrentes nas pesquisa sobre
direitos humanos, pelo seu caráter emancipador.
 Região Sudeste, onde se apresentam os temas Acesso à Justiça, Educação, Ética,
Gênero/Mulher e Políticas Públicas de Segurança que nos dizem das principais questões
dos direitos humanos em pauta nesta Região. De fato, na região Sudeste, onde há uma
forte sobreposição do urbana sobre o rural, as políticas de segurança são o colocadas
como questões centrais de vida numa sociedade, onde há violência tem provocado
inúmeras mortes, com índices algumas vezes superiores aos de sociedades que vivem
conflitos de guerra. Outra questão importante é a questão das relações desiguais de
gênero em vários âmbitos sociais e a condição da mulher vítima da violência doméstica,
que atravessa todas as classes sociais, o que reúne um grande número de
pesquisadores a estudar este fenômeno para oferecer informações e subsídios para as
política de igualdade de gênero. Como já vimos em outras região o acesso à justiça se
torna um tema recorrente, primeiro pela violência com que as classes populares mais são
afetadas, tanto pelo estado quanto pelas organizações criminosas, e segundo porque
essas vítimas na maioria das vezes não tem como aceder a justiça, por isto a efetivação
da garantia dos direitos humanos precisa do instrumento jurídico para defende-las.
Incluem-se ainda a questão da ética e da educação, que são aspectos mais subjetivos da
luta pela efetivação dos direitos humanos, pela perspectiva de humanização e formação
de gerações mais sensíveis a questão dos direitos humanos.
 Região Sul, onde se apresentam os temas Cidadania, Ética e Educação que nos dizem
das principais questões dos direitos humanos em pauta nesta Região. De fato, na região
Sul, onde muitos problemas sociais, principalmente com relações as desigualdades e a
pobreza são menos avassaladores, onde a cultura de produção familiar cria uma base
forte todo tecido econômico e social, mais protetor das comunidades, as questões de
cidadania são centrais na garantia dos direitos humanos e sociais. Há ainda de se
evidenciar a cultura de respeito ao meio ambiente, à reciclagem e ao reaproveitamento
de produtos e materiais, com grande respaldo social, haja visto que Porto Alegre é uma
das capitais com o maior número de brechós, sebos e lojas de móveis usados, apesar de
o agronegócio ser uma realidade nesta região. Tal como nas regiões anteriores, a
questão da ética e da educação, que são os alicerces da reprodução de uma cultura que
respeita os valores da cidadania e da ética. E por último a forte crença na educação,
como instituição que garante as condições objetivas e subjetivas para uma cultura de
justiça social.
A ponderação dessas questões sobre os temas dos grupos de pesquisa mais presentes nas
cinco regiões do Brasil, nos diz, além das questões mais recorrentes das pesquisas sobre
direitos humanos, sobre o cenário das lutas políticas que ocorrem na sociedade, e que de
13
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alguma maneira, nos aponta em quais temas ainda há violações e preocupações com a
efetividade dos direitos humanos e a garantia da dignidade humana, tanto por estado,
quanto por região, quanto no Brasil como um todo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No tempo e espaço deste artigo, pudemos apresentar alguns resultados de uma
pesquisa maior, realizada no âmbito de uma pesquisa de Estágio Pós-doutoral no
PPGDH/UFPE4, sobre a estrutura e produção do conhecimento sobre direitos humanos no
Brasil, a partir de Grupos de Pesquisa e da produção de teses e dissertações sobre direitos
humanos no Brasil.
Os dois bancos de dados eleitos para nosso estudo, nos proporcionaram um
mergulho tanto na estrutura de pesquisa, quanto do resultado da produção científica
brasileira expressada em teses e dissertações de vários Programa. Apesar de extensão de
dados que o Diretório de Grupos do CNPq e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações do IBICT nos possibilitaram, foi ainda necessário recorrer ao Currículo Lattes
de todos autores(as) de teses e dissertações e/ou acessar suas páginas iniciais a fim de
confirmar os Programas nos quais produziram suas pesquisa de mestrado e doutorado, já
que esta informação não configura no Base de Dados do IBICT. Nesse nosso artigo,
trabalhamos apenas com o banco de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.
Este cruzamento de dados entre várias bases, resultou em quase 20 planilhas, que
foram sintetizadas nas 22 Tabelas apresentadas ao longo desse relatório, além das duas
planilhas-base extraídas do Diretório de Grupos do CNPq e da Biblioteca Digital do IBICT.
Esta pesquisa abriu frentes para a continuidade dessas análises, de maneira mais
detalhada, ao se apoiar em um rico material sistematizado suficiente para expandir uma
produção sobre este tema. Este artigo é um desses resultados.
As nossas conclusões no âmbito desse artigo nos confirmaram a hegemonia da
Região Sudeste, em número de grupos de pesquisa sobre este tema, mas também nos
mostrou que a Região Nordeste está um pouco à frente da região Sul em GPs, apesar de
um menor número de instituições envolvidas se comparado ainda com a região Sul. O que
quer dizer que tanto a Região Nordeste como a Sul estão muito próximas em sua estrutura
de pesquisa sobre direitos humanos, apesar das diferenças sociais, econômicas e políticas
que impactam a luta epistemológica por direitos humanos no Brasil.
O cenário dos GPs no Brasil, aponta para a relevância que cada Região procura
compreender as questões em torno dos Direitos Humanos de sua agenda, como campo
epistêmico, mas também nos revela como este campo que também é político, está
organizado e demarcado na Academia.

4

6 meses, sendo os 3 primeiros meses com afastamento de licença capacitação e os outros 3
meses sem afastamento das atividades acadêmicas.
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A nossa pesquisa nos mostrou que os temas mais recorrentes objeto de estudo dos
Grupos de Pesquisa do Brasil sobre Direitos Humanos são: Acesso à Justiça; Cidadania;
Desenvolvimento Sustentável; Direitos Sexuais e Diversidade Sexual; Educação; Ética;
Exclusão/Inclusão social; Gênero; Meio Ambiente; Políticas, de Drogas e de Segurança;
Saúde; Sustentabilidade e Violência, que são temas que tem forte relação com as principais
questões de violação dos direitos humanos em cada região.
Além disso tem-se como tema mais presente em todas as regiões, a educação em
direitos humanos, pelo seu caráter transformador e de formação de consciências mais
voltadas para a questão dos direitos humanos, considerado como um alicerce da construção
de uma sociedade e cultura de paz.
Por fim, o nosso estudo nos confirma que as universidades públicas são o lugar de
excelência dos GPs sobre Direitos Humanos, pois são nelas mais se encontram os apoios, e
a militância política para sua instalação e permanência.
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9. Encontro da ANDHEP
“Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e Povos Indígenas”
23 a 25/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)
Grupo de Trabalho: Educação e Direitos Humanos

“Infelizmente, Vida Loka é Ilusão”: desafios e possibilidades do trabalho
socioeducativo no PPCAAM/MG.
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Universidade do Estado de Minas Gerais

Igor Ribeiro de Sá Martins
Universidade do Estado de Minas Gerais

Maria da Conceição Neta
Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania
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“INFELIZMENTE, VIDA LOKA É ILUSÃO”: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO
TRABALHO SOCIOEDUCATIVO NO PPCAAM/MG

Eduardo Lopes Salatiel1
(Universidade do Estado de Minas Gerais)
Igor Ribeiro de Sá Martins2
(Universidade do Estado de Minas Gerais)
Maria da Conceição Neta3
(Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania)

INTRODUÇÃO

A violência letal vem se constituindo como grave problema social no Brasil,
desde meados dos anos 1980, afetando a população juvenil de modo ainda mais
preocupante,

como

sugere

a

última

edição

do Índice

de

Homicídios

na

Adolescência (IHA-2012). A publicação estima que 42 mil adolescentes serão
assassinados, entre 2013 e 2019, antes de completarem 18 anos, considerados os
municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, se as condições que existiam
em 2012 não se alterarem.
Diante desse quadro, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte (PPCAAM) constitui-se como estratégia do Estado brasileiro
para fazer frente a essa triste realidade. O trabalho do PPCAAM consiste em retirar
crianças e adolescentes do local onde se deu a ameaça e assegurar a reinserção
social em local seguro, na perspectiva da garantia da vida e de outros direitos.
Este artigo buscar discutir, nesse contexto, como as atividades da Educação
Social no PPCAAM/MG contribuem para a conformação de uma cultura dos Direitos
Humanos, fomentando a emancipação social e política dos sujeitos acompanhados
pelo Programa. Recorremos, nesse sentido, ao estudo de caso de um adolescente

1

Mestrando em Educação e Formação Humana (UEMG). Especialista em Direitos Humanos e
Cidadania (ISTA). Graduado em Filosofia (UFMG) e Letras/Português (UFLA). Professor da
Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Educador Social do PPCAAM/MG.
2 Graduando em Pedagogia (UEMG), Educador Social do PPCAAM/MG.
3 Graduada em Direito (UFOP). Atuou como advogada do PPCAAM/MG no período de 2014 a
abril de 2016.
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ameaçado de morte protegido pelo PPCAAM/MG, partindo da compreensão de que o
ato de educar é um ato eminentemente político (FREIRE, 2007; 2011) e que o
educador social ocupa um lugar estratégico (ROMANS; PETRUS; TRILLA, 2003) no
acompanhamento de sujeitos com histórico de violência e violações de direitos.
Para tanto, dividimos o texto em três partes. Inicialmente, apresentamos uma
breve conceituação dos Direitos Humanos e da Educação em Direitos Humanos para,
em seguida, discutirmos o contexto de avanço das taxas de homicídios, apontando
aspectos metodológicos do trabalho dos educadores sociais no PPCAAM/MG. Na
terceira parte, apresentamos o caso João e discutimos como as atividades
constitutivas do seu acompanhamento no PPCAAM/MG contribuíram para o
rompimento dos laços de envolvimento com a criminalidade e o desenvolvimento da
capacidade de se reconhecer no mundo a partir de outros referenciais.
1 DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Os Direitos Humanos representam direitos essenciais, fundamentais, os mais
caros a uma sociedade de acordo com seu tempo. Nessa perspectiva, partimos do
entendimento de Maria Victória Benevides, segundo a qual:

Os direitos humanos são aqueles direitos comuns a todos os seres
humanos, sem distinção de raça, sexo, classe social, religião, etnia,
cidadania política ou julgamento moral. São aqueles que decorrem do
reconhecimento da dignidade intrínseca a todo ser humano.
Independem do reconhecimento formal dos poderes públicos – por
isso são considerados naturais ou acima e antes da lei –, embora
devam ser garantidos por esses mesmos poderes (BENEVIDES,
1994, s/p).

O desafio, nesse contexto, é também tratar as generalidades, sem perder de
vista as necessidades regionais e de cada grupo. Nesse sentido, segundo Flávia
Piovesan:

O Direito dos Direitos Humanos não rege as relações entre iguais;
opera precisamente em defesa dos ostensivamente mais fracos. Nas
relações entre desiguais, posiciona-se em favor dos mais
necessitados de proteção (PIOVESAN, 2013, p. 57).

Pautamo-nos, ainda, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do
Cidadão de 1948 e na Constituição Federal de 1988, delimitando, portanto, o olhar
sobre a proteção de direitos, dentro desses dois referenciais normativos. Tanto em seu
preâmbulo, como em seu artigo 3º, a Declaração garante que “todo ser humano tem
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direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Isso implica que, quando há um
risco ou ameaça a esse direito à vida, o Estado deve interferir garantindo-o. Da
mesma forma, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, estabelece que:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade (...).

O desafio colocado às iniciativas que buscam proteger a vida de pessoas em
situação de risco extremo, como é o caso do Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), consiste em levar a cabo uma
proteção que não seja ela própria causa de novas violações. Nesse sentido, é de
extrema importância que esse processo esteja em sintonia com o disposto no Artigo
227 da Constituição Federal, de modo a não perder de vista que
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em uma sociedade como a brasileira, atravessada ao longo da sua história
pelo mandonismo, característico do coronelismo, pela prática da escravidão e, ainda
hoje, palco das mais distintas formas de preconceitos e discriminação, mostra-se de
grande importância o desenvolvimento de uma cultura dos direitos humanos. Para
tanto, a discussão em torno da Educação em Direitos Humanos apresenta-se
promissora, sobretudo, quando entendida como estratégia de promoção da educação
para a mudança e a transformação social, nos moldes do Artigo 3º da Resolução CNE
nº 01/2012 (BRASIL, 2012, p. 48):
Art. 3º A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de
promover a educação para a mudança e a transformação social,
fundamenta-se nos seguintes princípios:
I - dignidade humana;
II - igualdade de direitos;
III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;
IV - laicidade do Estado;
V - democracia na educação;
VI - transversalidade, vivência e globalidade; e
VII - sustentabilidade socioambiental.
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Acreditamos, nessa direção, que o atendimento e acompanhamento de
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidades podem ser potencializados
se, durante o processo, certas práticas educativas intencionais forem instauradas.
Práticas essas orientadas pela perspectiva da Educação em Direitos Humanos, cujo
objetivo central seria, de acordo com o artigo 5º da Resolução supracitada, “a
formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos
Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural
nos níveis regionais, nacionais e planetário” (BRASIL, 2012, p. 48).
No caso que será apresentado neste texto, as práticas levadas a cabo foram
instauradas no âmbito da educação não formal, orientadas pelos princípios da
autonomia e da emancipação, nos moldes do Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos – PNEDH (BRASIL, 2007). Esse processo tem-se mostrado importante,
sobretudo, na fase de reinserção social, quando o adolescente é inserido em um meio
diverso ao seu e nele precisa criar novos laços ou resignificar os laços existentes.
Essas práticas se constituíram em diferentes abordagens, das quais algumas são
explicitadas no PNEDH:
a) qualificação para o trabalho; b) adoção e exercício de práticas
voltadas para a comunidade; c) aprendizagem política de direitos
por meio da participação em grupos sociais; d) educação
realizada nos meios de comunicação social; e) aprendizagem de
conteúdos
da
escolarização
formal
em
modalidades
diversificadas; e f) educação para a vida no sentido de garantir o
respeito à dignidade do ser humano (BRASIL, 2007, p. 43).

Partindo desses elementos, passaremos a discutir os contextos em que se dá a
criação do PPCAAM e em que as atividades aludidas acima foram desenvolvidas.

2 LETALIDADE INFANTO-JUVENIL E ESPECIFICIDADES DO TRABALHO
SOCIOEDUCATIVO NO PPCAAM/MG

A violência letal vem se constituindo como um grave problema social no Brasil.
No período 1980/2012, os homicídios representaram a morte de 1.202.245 pessoas,
segundo o Mapa da Violência 2014 (WAISELFISZ, 2014, p. 26). As sucessivas
edições desse documento têm demonstrado que os jovens são as principais vítimas
desse fenômeno. No ano de 2012, por exemplo, os homicídios juvenis representaram
53,4% do total de homicídios no país, sendo que os jovens representavam, à época,
apenas 26,9% da população (WAISELFISZ, 2014, p. 41).
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Considerada a faixa etária de 0 a 19 anos ao longo do período de 1980 a 2013,
os homicídios passam de uma representação de 0,7% para 13,9% do total de mortes
(WAISELFISZ, 2015, p. 13). O problema se intensifica a partir dos 13 anos de idade
quando, comparado à idade anterior, o número de adolescentes assassinados
praticamente triplica. Somente no ano de 2013, segundo o Mapa da Violência 2015,
10.520 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil. Desses, 10.049
estavam na faixa etária de 13 a 19 anos (WAISELFISZ, 2015, p. 20).
Se tomarmos as informações da última edição do Índice de Homicídios na
Adolescência (IHA-2012), veremos que as estimativas são igualmente preocupantes.
Segundo o documento, se as condições que existiam em 2012 não se alterarem,
42.000 adolescentes serão vítimas de homicídio entre 2013 e 2019, antes de
completarem 18 anos, considerados apenas os municípios brasileiros com mais de
100.000 habitantes (MELO; CANO, 2014).
2.1 O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte

Nesse contexto, justifica-se a existência do Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), assim como se colocam grandes
desafios a sua atuação. O PPCAAM foi criado em 2003 como estratégia de
enfrentamento da letalidade infanto-juvenil, por parte do Estado brasileiro, sendo
executado nos estados por meio de convênio entre os governos federal e estadual e
organizações da sociedade civil. Os estados que não contam com o programa local
são atendidos pelo Núcleo Técnico Federal (NTF), com sede em Brasília.
Instituído oficialmente apenas em 2007, por meio do Decreto Federal nº
6.231/2007, o PPCAAM, segundo o artigo 3º dessa norma, “tem por finalidade
proteger, em conformidade com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, crianças e
adolescentes expostos a grave ameaça no território nacional” (BRASIL, 2007a). Essa
proteção pode se estender aos jovens de até 21 anos de idade, desde que sejam
egressos do Sistema Socioeducativo.
O trabalho do PPCAAM inicia-se por provocação de uma de suas Portas de
Entrada (Ministério Público, Poder Judiciário ou Conselhos Tutelares) ao tomar
conhecimento de situações de suposta ameaça envolvendo crianças e adolescentes.
A avaliação da existência de ameaça de morte iminente envolve o suposto ameaçado
e seu núcleo familiar, bem como, na quase totalidade dos casos, dois profissionais do
PPCAAM, preferencialmente com diferentes formações acadêmicas.
Constatada a ameaça de morte e aceita, por parte do ameaçado e seus
familiares, a proposta de proteção, o trabalho do Programa consiste na retirada
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imediata desses sujeitos do local onde se deu a ameaça e no encaminhamento dos
mesmos para local seguro, tão distante do primeiro quanto seja necessário. Procurase, nesse processo, fomentar a inviabilidade de uma nova situação de ameaça,
fornecendo apoio e assistência social, jurídica, psicológica, pedagógica e financeira,
tendo em vista sempre o caráter excepcional desta medida protetiva. Nesse sentido,
mostra-se de grande importância a implicação das instituições que compõem a rede
de assistência social, saúde e educação, dentre outras.
Para tanto, o Guia de Procedimentos PPCAAM (BRASIL, 2010) estipula uma
equipe mínima para funcionamento do Programa, que deve contar com advogado,
assistente social, educador social e psicólogo, além de assistente administrativo,
motorista e de duas coordenações (adjunta e geral). Nesse contexto, valoriza-se a
intervenção interdisciplinar, tendo em vista “a complexidade envolvida na execução do
Programa, marcada por múltiplas determinações” (BRASIL, 2010, p. 68).
2.2 A Educação Social como Perspectiva de Intervenção

A despeito do disposto no Guia de Procedimentos, o cotidiano de trabalho do
PPCAAM é atravessado por especificidades que acabam orientando as práticas
profissionais pela ótica da urgência. Nesse processo, a relativização ou o cerceamento
de alguns direitos podem influir negativamente na sustentação da proteção, por parte
do protegido e seus familiares. Afinal, se de início esses sujeitos devem lidar com o os
efeitos do desligamento abrupto com o local da ameaça (por exemplo, com o
rompimento de laços de afetividade/amizade construídos ao longo de toda uma vida),
a seguir, possivelmente se verão limitados em relação, dentre outros elementos, ao
uso das redes sociais, à mobilidade e ao contato com outros familiares.
Não raramente, tomando como parâmetro a experiência do PPCAAM em Minas
Gerais, devido a fatores dessa ordem, constatamos a descontinuidade da proteção por
“evasão” ou “solicitação do usuário”. Casos esses muito comuns, principalmente
quando a inclusão se dá na modalidade “sem responsável legal”, o que implica, quase
sempre, no acolhimento institucional da criança ou do adolescente.
Nesse contexto, está colocada a atuação do educador social como
possibilidade de intervenção pautada em uma abordagem outra que não a da
urgência. Nessa direção, Salatiel (2014, pp. 24-25) afirma que “a atuação do educador
pode amenizar as dificuldades inerentes à dinâmica de proteção, atuando na garantia
de direitos e no fomento de ações que busquem colocar o adolescente como sujeito
consciente desse processo”.
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A ideia de uma educação social remete-nos à Europa do pós-guerra, quando
se colocou a necessidade de uma educação (distinta da educação escolar)
endereçada especificamente a um contingente significativo de crianças e adolescentes
órfãos. Mais tarde, em países como Espanha e França, a educação social passaria “a
focalizar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, tendo em vista a
massificação do desemprego e seus resultados no que concerne à desagregação
familiar e à violência social” (RIBEIRO, 2006, p. 161). De fato, ainda hoje a atuação do
educador social se dá, majoritariamente, em contextos de vulnerabilidades, exclusão
social e violência, o que demarca de forma significativa sua responsabilidade frente
aos sujeitos sob seus cuidados. As dimensões ética e política do seu trabalho podem
ser evidenciadas, sobretudo, diante da possibilidade de que a educação social se
transforme “em uma espécie de colchão, de suavizador das contradições existentes no
seio da sociedade, camuflando e ocultando as desigualdades e as injustiças sociais,
tentando simplesmente adaptar o indivíduo às coordenadas sociais existentes”
(AYERBE, 1995 apud ROMANS, 2003, p. 131).
Nessa perspectiva, é importante ter em mente que a educação é um ato
político, “uma forma de intervenção no mundo. Intervenção (...) que implica tanto o
esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento”
(FREIRE, 2011, p. 96). Esse caráter ambíguo da educação justifica o esforço, no
âmbito do PPCAAM/MG, de orientar a prática dos educadores sociais pelos princípios
dos direitos humanos, de modo a fomentar a autonomia e a emancipação, em sintonia
com o que dispõe a Diretriz 20 do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3),
especificamente no seu Objetivo Estratégico I: inclusão da temática da educação em
Direitos Humanos na educação não formal (BRASIL, 2010, pp. 197-199).
Seguindo o modelo conceitual de Gohn (2010), situamos a educação social no
âmbito da educação não formal, buscando demarcar práticas educativas que não se
orientam pela perspectiva da educação escolar, mas que são, tanto quanto,
carregadas de intencionalidade. Não se trata, dessa forma, de pensar as atividades de
intervenção à luz da seriação e da aquisição de conteúdos ou, mesmo, de avaliá-las
com vistas à aprovação, mas de alimentar uma práxis que fomente verdadeiras
experiências de emancipação.
Esforços empreendidos, nessa direção, permitiram aos educadores do
PPCAAM/MG estabelecer um quadro com elementos orientadores do seu trabalho:
Quadro 1 – Elementos orientadores do trabalho da Educação Social no
PPCAAM/MG
Quem é o Educador?



Educador Social (compreendido como aquele que possui um
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Onde se educa?
Como se educa?







Em que situação?
Qual contexto?




Objetivos:






Principais atributos:






Resultados
esperados:
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lugar específico e intencional junto ao sujeito sob sua
responsabilidade)
Fora da instituição
Lugares e situações informais
Participação optativa ou por força de circunstâncias;
Metodologia que considere a particularidade de cada caso em
questão;
Encontros periódicos por um tempo maior ou menor, de acordo
com o tempo da inclusão no Programa, local da proteção, desejo
da criança e do adolescente.
A criança ou o adolescente submetido às medidas de proteção
necessárias às características da ameaça de morte sofrida.
Favorecer o posicionamento crítico dos sujeitos quanto a seus
processos de socialização;
Fomentar a participação política na comunidade;
Desenvolver uma apreensão crítica do legado cultural;
Interromper o circuito de atuação na rede de criminalidade
violenta.
Uso da informalidade de lugares e situações para processo
intencional, na forma de intervenções que enderecem o sujeito a
se implicar com suas escolhas e percurso histórico.
Não é organizada por séries, idade ou conteúdos ou tempos de
progressão;
Dever ser capaz de ampliar, política e culturalmente, os
horizontes dos sujeitos envolvidos;
Compreender o caráter histórico e social das concepções de
mundo e sobre o mundo;
Repensar seu lugar no mundo a partir da construção de novas
concepções de mundo e sobre o mundo;
Valorização de si próprio;
Fomento de uma cultura e de uma participação política crítica;
Rompimento dos laços de envolvimento com a rede de
criminalidade.

Fonte: SALATIEL, 2014, p. 26

A partir desse referencial, desafios e possibilidades são colocados ao trabalho
socioeducativo no PPCAAM/MG, como podemos evidenciar do acompanhamento do
caso João, apresentado a seguir.

3 DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO TRABALHO SOCIOEDUCATIVO NO
PPCAAM/MG: O CASO JOÃO
João4 foi encaminhado ao PPCAAM/MG, em agosto de 2014, após ser
agredido quase até a morte, ameaçado e expulso do bairro onde residia em função do
cometimento de um suposto furto. A agressão seria fruto da intolerância de pessoas
envolvidas com o tráfico de drogas, tendo em vista sua prática reiterada de furtos
dentro da comunidade. Após esse episódio, e diante da ameaça de morte, o jovem se
dirige, junto com a genitora, ao conselho tutelar da região para buscar auxílio e uma
4

Nome fictício.
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resolução para o conflito. Nesse momento, o PPCAAM/MG é acionado e, após
entrevista de avaliação da ameaça, faz uma proposta de proteção que é aceita por
João e sua mãe. Ambos foram encaminhados para pouso provisório, sendo que a
genitora após curto período de tempo abandona o filho. Enquanto eram realizadas
tentativas de localização da mãe, o jovem demonstrou comportamentos incompatíveis
com as regras de proteção do Programa: uso de drogas no pouso, abordagem pela
polícia pelo consumo de drogas na rua e por fim uma tentativa de furto flagrada por
funcionário do hotel onde se encontrava.
Com o objetivo de fazer a manutenção da proteção do jovem, mesmo diante da
não observância das regras de proteção, o PPCAAM/MG realizou estudo do caso com
instituições que acompanharam João e sua família. A ciência do seu histórico de vida
explicitou diversas vulnerabilidades a que durante grande parte da sua vida esteve
submetido, conformando um verdadeiro ciclo de violência e violações de direitos.
Segundo relatório social do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, a família residia em um cômodo cedido por um de seus filhos, sem luz elétrica,
sem instalação sanitária e abastecimento de água. Realizavam suas refeições e
higiene pessoal na casa de vizinhos. João abandonou a escola no primeiro ano do
ensino fundamental e encontrou na rua, longe da genitora, um espaço onde criou
laços e constituiu sua forma de viver. Há um histórico de passagem por abrigos e
casas de semiliberdade e de internação, tendo em vista o cumprimento de medidas
socioeducativas. Ainda segundo o relatório do CRAS, no mês de julho de 2012 o
jovem sofreu uma tentativa de homicídio, sendo alvejado por projéteis oriundos de
arma de fogo, ocasião em que ficou hospitalizado e sob proteção policial, já que corria
risco de ser assassinado. Imerso num ambiente violento e precário o jovem se
esgueirou no limite entre a vida e a morte, vivendo a infância e a adolescência
marcadas pela violência urbana e pelo abandono.
Neste contexto, são colocados ao PPCAAM/MG diversos desafios na busca
por proporcionar a proteção integral, a garantia dos direitos e ainda colaborar para a
emancipação social e política desse sujeito.
3.1 Desafios para a proteção e para o acompanhamento

Em função do afastamento da genitora e do perfil desfavorável de João à
modalidade de proteção individual, a equipe técnica do PPCAAM/MG apresenta uma
nova proposta de proteção. Chaga-se à conclusão de que a inserção do jovem em
uma comunidade terapêutica iria auxiliá-lo na questão do uso de drogas e na
reorganização de sua vida. João aceitou a proposta de tratamento e se viu imerso num
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ambiente com normas que lhe eram estranhas, mas que cumpriram um papel
importante, tendo em vista a dificuldade do jovem de realizar até mesmo sua higiene
pessoal.
A percepção de que o jovem apresentava uma precariedade de recursos
simbólicos e dificuldade em se adequar à dinâmica da comunidade terapêutica, bem
como a resistência que passou a alimentar em relação à abordagem da equipe técnica
do Programa, levou a técnica de referência a solicitar a entrada do educador social no
caso.
Iniciamos o acompanhamento buscando minimizar os efeitos negativos da
proteção e captar os desafios em torno das questões emocionais que envolviam a
família de João. Para tanto, instauramos um espaço de escuta do jovem, lançando
mão dos recursos da educação social. Assim, o mesmo relatou a falta que sentia de
sua família e o modo como buscava outras referências afetivas dentro da comunidade
terapêutica.
João, aos 18 anos de idade, era analfabeto e não letrado. Apesar da
dificuldade de aprendizagem, gerada pelo distanciamento escolar e pela negligência
familiar, o jovem alimentava o sonho de aprender a ler e a escrever. A baixa
escolaridade nos colocava um desafio à inserção do jovem no mercado de trabalho,
com o agravante de que seu histórico de vulnerabilidades, violência e traumas se
apresentava em forma de atitudes indisciplinadas, resistência e intolerância ao
tratamento terapêutico e ao convívio social. A identificação com a “vida loka”
(ilegalidade e criminalidade), também é encarada como um desafio, pois retrata um
comportamento social enraizado como modo de vida. O fato de João ter evadido de
todas as medidas socioeducativas dificulta a responsabilização. Nesse sentido,
trabalhamos com a perspectiva do rompimento dos laços que o ligavam à
criminalidade e com as condutas violentas, buscando fomentar a conscientização e
responsabilização do jovem para encarar as consequências dos atos praticados e,
assim, experienciar o crescimento e a transformação.
Para tanto, fez-se necessário estabelecer um planejamento a longo prazo que
levasse em consideração o tempo de resposta do jovem. Nesse sentido, nos
empenhamos em viabilizar ferramentas que contribuíssem para a forma de
comunicação do jovem, pois a maneira com que o mesmo se comunicava era
atravessada de modo estruturante por gírias restritas ao universo de determinados
grupos. Buscamos estimular a curiosidade de João, possibilitando, de sua parte, o
questionamento de conceitos e significados de palavras, objetos e situações do
cotidiano.
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O grande desafio colocado, no entanto, dizia respeito à construção da
possibilidade concreta de João se manter sozinho, independente financeiramente e
emocionalmente estável. Para assumir esse trabalho da (re)inserção social de João,
baseado nos princípios dos direitos humanos, sustentado pelos valores ideológicos da
transformação e emancipação do sujeito foi necessário estar disposto a construir um
caminho, onde, educador e educando se respeitassem e convivessem, ambos
comprometidos com a mudança e o respeito aos limites individuais e coletivos. Para
isso, foi preciso tempo, planejamento, flexibilidade, resiliência, persistência, paciência
e uma capacidade de vislumbrar e acreditar na possível transformação dos sujeitos
envolvidos nesse processo.

3.2 Experiências Orientadas pelos Princípios dos Direitos Humanos

Como proposta interligada ao acompanhamento técnico e ao tratamento na
comunidade terapêutica, proporcionou-se espaço-tempo para o trabalho da educação
social. Em termos metodológicos, a atuação do educador social vai ao encontro dos
instrumentos pedagógicos que orientam a atuação das equipes do PPCAAM (BRASIL,
2010, p. 80),

a ação deve buscar a construção de um vínculo diferenciado, que seja
sensível e implicado quanto à subjetividade trazida pelo ameaçado ao
longo de sua história de vida e o desafio de se auto-organizar e
perspectivar possibilidades de vida autônomas e saudáveis.

Para uma primeira aproximação, utilizamos da música para estabelecer os
primeiros laços. Em decorrência da abertura às ações do educador social, as
atividades foram direcionadas para o fortalecimento do vínculo, de modo que o jovem
encontrou espaço para dizer sobre seu cotidiano, sobre suas novas relações, sobre
seus sonhos e sua trajetória de vida. Simultaneamente, foram realizadas atividades de
lazer e cultura, proporcionando ao jovem momentos de descontração e vivência de
outras realidades.
João pode desenvolver suas habilidades e criatividade ao longo dos
acompanhamentos a partir, principalmente, do estímulo à produção de suas letras de
músicas, o que serviu como substrato para a construção de sua autovalorização e
possibilitou a percepção de suas qualidades e potencialidades. Ainda, contando com a
perspectiva de contribuir para a percepção do espaço/território onde João residia,
ocupamos certos espaços públicos (praças, centros de cultura) onde foram
desenvolvidas atividades em sintonia com seu desejo de cantar e se tornar MC. Na

60

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

mesma direção, utilizamos um livro imagético através do qual buscamos auxiliar o
jovem a dizer da sua infância, trajetória nas ruas e relações afetivas, momento em que
percebemos que o jovem estava reelaborando seus sonhos e transformando seus
pensamentos.
Para empreender esse trabalho, partimos da compreensão de que “a finalidade
da educação social é ajudar a compreender a realidade social e humana, adquirindo
formas de lidar com as dificuldades e sofrimentos...” (CASTEL, 2001 apud SOUZA
NETO, 2010, p. 32). Nesse sentido, a educação social pauta a formação integral do
sujeito.
Utilizamos as letras musicais e as histórias contadas pelo protegido para lançar
a ideia do rompimento com os laços com a criminalidade e escrever uma nova história.
Cabe apresentar um trecho de uma música composta pelo jovem que retrata como ele
passou a viver esse processo:

Até que chega um dia eu ganhei internação; La dentro eu refleti;
Vida do crime jamais; Quero ficar de boa;
Eu prefiro ficar na paz; Infelizmente, vida loka é ilusão.
Eu sou mais um menor que conquistei a salvação.

Percebemos que João começa a vislumbrar outras possibilidades para sua
trajetória, mesmo considerando sua identidade de “vida loka” e a ostentação que o
envolvimento com o crime e a ilegalidade trazem. O uso do advérbio “infelizmente”
sugere a força da sua ligação com esse modo de ser e estar no mundo, apontando
para a dimensão dos desafios colocados ao trabalho de ressignificação de seu projeto
de vida.
Em seguida, foi pautado um planejamento de caráter flexível que abarcou dois
eixos de trabalho – fortalecimento da autonomia e a interação social – estabelecidos
num processo dialético que seguiu mediado pelo educador social e pela técnica de
referência do caso. Lançamos mão da noção de que “a autonomia é uma construção
cultural, não é algo natural, depende da relação do homem com os outros e destes
com o conhecimento” (SILVA, 2009, p. 105).
Neste sentido, buscamos mediar os conflitos da interação social do jovem,
principalmente no que toca sua relação no convívio dentro da comunidade terapêutica.
Os acompanhamentos destinados a esmiuçar essas questões permitiam a João dizer
sobre si mesmo e estar diante de questionamentos que colocavam outro ponto de
vista, sem desrespeitar suas condições e escolhas.
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Essa mediação encara o educando como um sujeito histórico reflexivo que é
capaz de tomar decisões. Com isso, acreditamos ter incentivado o mesmo a fazer
suas escolhas diante dos fatos, entendendo que “autonomia é um processo de
decisão e de humanização que vamos construindo historicamente, a partir de várias,
inúmeras decisões que vamos tomando ao longo da existência” (MACHADO, 2008
apud SILVA, 2009, p. 106).
De acordo com as respostas oferecidas pelo jovem, aprofunda-se a busca pela
independência e autonomia. Por intermédio de atividades que abarcavam recursos
como o cinema e o esporte (slackline) o protegido foi incentivado a investigar suas
habilidades, suas características predominantes e relevantes para o momento vivido.
Nesse momento, passamos a planejar as atividades incentivando o
estabelecimento e o cumprimento de determinados acordos. A partir deles, a equipe
técnica e o protegido avaliavam as demandas e o modo como se realizariam as
tarefas propostas. Desta forma, João pode vivenciar um processo de exemplo
pedagógico e perceber a importância do fortalecimento do vínculo e do cumprimento
dos compromissos assumidos.
De acordo com a reflexão de Silva (2009, p. 106),
O homem com autonomia está em condições de se emancipar.
Produz pertinência em suas ações, defende seu ponto de vista de
forma argumentativa e entende a verdade em movimento, sendo
reconstruída constantemente; cria uma estrutura subjetiva, capaz de
usar a racionalidade e a sensibilidade na defesa dos seus interesses
individuais e coletivos. É um sujeito consciente de sua condição
política na interação com o mundo e consegue desvelar os
fenômenos que o impedem a visibilidade diante das decisões que
precisa tomar.

Aproximando-se o momento do desligamento de João do Programa,
acessamos, junto com o protegido, os espaços da cidade que proporcionam
possibilidades de trabalho e emprego e realizamos seu cadastro no Serviço Nacional
de Emprego - SINE. Realizamos, ainda, atividades de orientação para o primeiro
emprego e elaboração de currículo.
Durante um período de dois meses o protegido se esforçou para conseguir
trabalho. Após esse período, com a ajuda do diretor da comunidade terapêutica, ele é
contratado para trabalhar informalmente numa oficina mecânica que, no entanto,
encerra suas atividades após curto período. Novamente, o protegido se encontra na
rotina de entregar currículo e dialogar com as pessoas do seu ciclo social em busca de
trabalho. Outra oficina mecânica com oferta de trabalho informal é encontrada e o
jovem começa a se integrar ao ambiente. De acordo com o relato do protegido ele foi
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demitido, pois, não se encaixava na vaga oferecida, sobretudo por não possuir
experiência. Pela terceira vez ele se vê no desafio de caminhar e se esforçar em
busca da sua independência financeira. Novamente a rotina realizada com o educador
social anteriormente é repetida, entregam-se currículos, procuram-se pessoas que
possam auxilia-lo. Outra oficina mecânica abre as portas para o jovem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que, apesar das dificuldades que se traduzem em desafios, foi
possível realizar um trabalho sólido, que se dedicou e se colocou como uma estrutura
edificante viabilizando a progressão na vida das pessoas envolvidas, principalmente
na vida de João. Por exemplo, construiu-se um vínculo diferenciado que buscou a
compreensão de sua subjetividade, a partir dos muitos momentos de escuta. Foi
possível, também, agir com sensibilidade para elaborar os caminhos que iriam auxiliálo a enxergar perspectivas de construir outro projeto de vida.
O jovem desenvolveu a capacidade de se reconhecer no mundo a partir de
outros referenciais. Novos significados e símbolos foram adquiridos no convívio dentro
da escola, da comunidade terapêutica, da religião e no contato com as intervenções
da educação social. Assim, ele pode colocar-se em pauta, transformar-se, trocar
experiências e acreditar na construção de uma nova história, pois essa história já
estava acontecendo. A possibilidade de observar a construção do seu próprio caminho
garantiu os fundamentos para a realização de sonhos, vividos até então como utopias.
O rompimento dos laços de identificação com a “vida loka” foi possível porque
construído, em conjunto, uma possibilidade real de mudança. Afinal, não há que se
falar em resignificação de identidade e modos de vida se o sujeito não vislumbra a
efetivação desses efeitos. Nessa perspectiva, percebemos a realização de um
trabalho constante de empoderamento, construído pela garantia das condições
materiais para a concretização do protagonismo do protegido. Além disso, o respeito à
diferença e as escolhas do mesmo, evitando-se todo e qualquer estigma, foi primordial
para o êxito da proteção.
Percebemos que o acompanhamento realizado fomenta uma cultura de
Direitos Humanos, pois ocorreram práticas de efetivação dos direitos fundamentais do
ser humano. O trabalho compromissado em equipe interdisciplinar garantiu condições
dignas de vida, acesso a saúde, moradia, lazer, cultura, convívio social em espaços
não degradantes e o exercício da religiosidade. Tudo isso, cumpre destacar, só foi
possível porque se perseguiu a superação da vulnerabilidade social, do abandono e
da dependência do sujeito através de uma dinâmica de acompanhamentos
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acolhedores e propositivos. No mesmo sentido, contribuiu-se para uma compreensão
da realidade social e humana, fortalecendo a auto-organização e a construção de uma
vida autônoma e saudável.
A determinação do protegido em estabelecer uma rotina própria para buscar
uma oportunidade de trabalho e assentar sua independência, convenceu a equipe
técnica sobre sua persistência. Cabe ressaltar, que ele cumpriu todo o seu tratamento
na Comunidade Terapêutica, sendo desligado como interno em agosto de 2015. Em
seguida deu início ao processo de transição para a casa da ressocialização, onde o
mesmo reside até então. A inserção social do mesmo foi realizada com todos os
objetivos alcançados. Inclusive, pelo acompanhamento de perto do ingresso escolar,
buscando garantir a conclusão da alfabetização.
Considera-se satisfatório a forma como este caso se desdobrou, não só pelas
conquistas materiais relacionadas à independência financeira, a superação da ameaça
e a conclusão do tratamento terapêutico. João, hoje, se enxerga como um sujeito que
realiza seus próprios sonhos, capaz de assumir um projeto de vida fazendo escolhas e
enfrentando as consequências.
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IX Encontro da ANDHEP - 2016
Direitos Humanos, Sustentabilidade, Comunidades Tradicionais e
Circulação Global

GT03 - Educação e Direitos Humanos

DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM AÇÕES DE
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO 2008-2012
Nair Heloisa Bicalho de Sousa – Universidade de Brasília
Regina Coelly Fernandes Saraiva – Universidade de Brasília
Rosamaria Giatti Carneiro – Universidade de Brasília
Vannesa Alves Carneiro – Universidade de Brasília

Introdução
A Universidade de Brasília (UnB), comprometida com as novas Diretrizes
Nacionais de Educação em Direitos Humanos (DNEDH) criou em novembro de 2012,
uma Comissão de Professores1 para elaborar uma proposta para a educação em
direitos humanos (EDH).
Os trabalhos da Comissão tiveram início por meio da realização do simpósio
“Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos na UnB”, em novembro
de 2012 com a finalidade de reunir as unidades acadêmicas, a SECADI/MEC, a
SDH/PR, a Secretaria de Estado de Educação do DF e a Secretaria de Justiça e
Cidadania do DF para apresentar e debater as diretrizes, tendo em vista a
implementação de um Plano de Ação em EDH na UnB.
Como parte de seus trabalhos, a Comissão propôs a realização de um
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A Resolução da Reitoria no. 137 de 7/11/2012, criou a Comissão composta por onze
professores dos quatro campi da UnB: Darcy Ribeiro (campus central), Faculdade UnB
Planaltina (FUP), Faculdade UnB Gama (FGA) e Faculdade UnB Ceilândia (FCE).
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subsidiar a elaboração do Plano de Ação em Educação em Direitos Humanos da
UnB. O mapeamento teve como objetivo realizar um diagnóstico a respeito das
atividades de ensino, pesquisa e extensão da UnB sobre a educação em direitos
humanos, de modo a construir um mapa das atividades desenvolvidas pela
Universidade de Brasília no período 2008 a 2012.
Este artigo tem como objetivo apresentar os primeiros resultados do
mapeamento relativos à extensão universitária. Para tanto, este texto está dividido em
duas partes: na primeira, apresentamos o arcabouço teórico-metodológico da
pesquisa, construído a partir de duas categorias: 1. Direitos humanos: entendido
como processos de luta para a conquista de bens materiais e imateriais necessários à
vida digna, que estabelecem uma tensão entre direitos reconhecidos e práticas
sociais mediados por uma tradução intercultural entre diferentes saberes que
constituem concepções distintas da dignidade humana (HERRERA FLORES 2008,
SANTOS 2006); 2. EDH: formação de sujeitos de direitos individuais e coletivos
imbuídos de valores democráticos e práticas críticas e participativas que se exercitam
no respeito aos princípios da igualdade e do reconhecimento das diferenças e no
compromisso com a memória histórica de resgate da verdade e da justiça
(MAGENDZO 2006, MUJICA 2001, CANDAU 2007 e CARBONARI 2007).
A extensão é reconhecida como elemento integrante e fundamental da
formação universitária e para a elaboração de um Plano de Ação em EDH na UnB,
compreender seu papel no âmbito da universidade é estratégico e essencial.
Reflexões sobre o papel da extensão universitária também são apresentadas na
primeira parte deste texto.
Na segunda parte, apresentamos a metodologia e uma breve análise dos
resultados obtidos com a pesquisa, identificando como a extensão universitária na
UnB, especialmente Programas e Projetos de Extensão de Ação Contínua (PEACs),
de 2008 a 2012, se relacionam com as categorias de análise da pesquisa, ou seja,
direitos humanos (DH) e Educação em Direitos Humanos (EDH).
Direitos humanos e educação em direitos humanos: categorias centrais da
pesquisa
Herrera Flores (2008, p. 20), considera os direitos humanos como o principal
desafio do século XXI. Para o autor, são processos com resultados provisórios
constituídos por meio de lutas para alcançar os bens necessários à vida digna. O
ponto de partida é a ideia dos direitos humanos como uma convenção cultural capaz
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de “introduzir uma tensão entre direitos reconhecidos e as práticas sociais” que
procuram obter reconhecimento que permita alcançar algo de ordem interna ou
externa a tais normas. O primeiro passo são os bens necessários para a vida com
dignidade e não os direitos, que surgem depois das lutas de acesso aos bens, as
quais podem ser apoiadas em instâncias fora da legalidade ou em sistemas de
garantia formalizados.
Segundo Flores (2008, p.27-28), é fundamental capacitar pessoas e grupos
para lutar de maneira diferenciada e plural com instrumentos capazes de conquistar a
dignidade, garantindo assim processos igualitários de acesso aos bens materiais e
imateriais. Uma vez garantido o sucesso deste empreendimento preliminar, torna-se
possível conquistar normas jurídicas, políticas públicas e um sistema econômico
capaz de incorporar as necessidades da dignidade.
Santos (2006) parte da ideia da interculturalidade dos direitos humanos, no
sentido de que direitos humanos é um conceito culturalmente ocidental, pautado em
um conjunto de pressupostos que envolvem a ideia da natureza humana superior e
diferente e do indivíduo dotado de dignidade absoluta e irredutível. Em contraponto,
ele propõe a tese da incompletude cultural, ou seja, as culturas são incompletas e
problemáticas nas suas concepções de dignidade humana, à medida que tem
versões distintas sobre a mesma. A proposta para lidar com isso envolve o exercício
de um diálogo intercultural capaz de permitir a troca entre diferentes saberes, o que
envolve diferentes culturas com seus universos de sentido diferentes. O resultado
final dessa experiência se consolida na reivindicação de uma concepção híbrida da
dignidade humana que possa traduzir os diferentes sentidos existentes nas culturas
incompletas, pautados no princípio da igualdade utilizado a partir do princípio do
reconhecimento de diferenças.
Essas duas contribuições se completam na configuração da categoria de
direitos humanos adotada neste trabalho: processos de luta para a conquista de bens
materiais e imateriais necessários à vida digna, que estabelecem uma tensão entre
direitos reconhecidos e práticas sociais mediados por uma tradução intercultural entre
diferentes saberes que constituem concepções distintas da dignidade humana.
A educação em direitos humanos tem como ponto de partida a definição da
UNESCO que a configura como um conjunto de atividades de informação, difusão e
capacitação voltadas para construir uma cultura universal de direitos humanos, tendo
como referência o desenvolvimento de atitudes, comportamentos e habilidades. Na
América Latina, esta proposta de prática educativa tem início nos anos 1980, tendo
como centro incentivador e de apoio o Instituto Interamericano de Direitos Humanos
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da Costa Rica (IIDH) que passa a oferecer cursos de formação de educadores do
continente, tendo em vista fortalecer o processo de redemocratização dos países
latinoamericanos. Nos anos 1990, a presença de políticas neoliberais fragilizam as
experiências em andamento, cabendo à sociedade civil organizada a tarefa de
garantir programas e ações locais e regionais para dar continuidade ao processo de
educação para a cidadania.
O debate conceitual da educação em direitos humanos combina diferentes
pensadores da América Latina: Magendzo (2006) do Chile aponta a formação de
sujeitos de direito como um processo fundamental para transformar as estruturas
sociais injustas e Mujica (2001, p.5) do Peru destaca a intencionalidade deste
processo tendo em vista o desenvolvimento integral e práticas de valores
democráticos.
No Brasil, Candau (2007) confirma o papel da EDH na consolidação de regimes
democráticos e aponta três componentes fundamentais: 1. formação de sujeitos de
direitos individuais e coletivos comprometidos com práticas concretas e valores para
modelar as instâncias políticas, sociais e éticas; 2. empoderamento de grupos
vulneráveis; e 3. compromisso com o resgate da identidade nacional e a memória
histórica.
Um ponto central da prática da EDH é a formação dos sujeitos de direitos
(CARBONARI, 2007), a partir de um campo tensional entre liberdade e igualdade que
exige a presença de sujeitos pluridimensionais capazes de se exercitar em espaços
de aprendizagem com reflexão e ação críticas. Nesse contexto, é fundamental a
constituição de uma nova institucionalidade e nova subjetividade articuladas de forma
participativa, aberta e conjugadas com a diversidade solidária.
Neste trabalho, a categoria de educação em direitos humanos combina as
diferentes contribuições dos autores latinoamericanos e brasileiros que estão unidos
nos seus fundamentos principais: a formação de sujeitos de direitos individuais e
coletivos imbuídos com valores democráticos e práticas críticas e participativas que
exercitam no respeito aos princípios de igualdade e de reconhecimento das
diferenças e no compromisso com a memória histórica de resgate da verdade e da
justiça.

Extensão universitária
As atividades extensionistas são reconhecidas como parte indissociável das
funções

	
  

acadêmicas

do

ensino

superior,

junto

à

pesquisa

e

ao

ensino.

4	
  
70

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

Desempenham papel basilar no processo formativo e constituem-se como espaço de
diálogo plural entre a universidade e a sociedade (ZENAIDE, 2013).
No I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras, um novo conceito de extensão universitária foi pactuado: a
extensão universitária foi compreendida como processo educativo, cultural e científico
que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre universidade e sociedade (FORPROEX,1987). Esse conceito já
dava conta das transformações que a própria universidade no Brasil apresentava no
contexto da redemocratização.
À extensão foi associada à dimensão política inerente à sua prática. Desse
modo, a extensão universitária passou a ser reconhecida como um processo
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação
transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade (Política Nacional
de Extensão Universitária, 2012).
A extensão nos últimos anos ganhou importância no âmbito da universidade
pública

2

reforçada pelo preceito constitucional que reconhece a interface entre

pesquisa, ensino e extensão (Art. 2); pela importância conferida pela LDB às
atividades extensionistas e a destinação, feita pelo PNE 2001-2010, de 10% da
creditação curricular a essas atividades. Esses aspectos foram reforçados pela
institucionalização da extensão por meio de dois importantes instrumentos políticos: o
Plano Nacional de Extensão, publicado em novembro de 1999, e pela Política
Nacional de Extensão Universitária3, de 2012, revelando que a extensão universitária
tem ganhado novo status.
Esses aspectos revelam também que nos últimos anos a universidade pública
tem assumido de forma mais contundente seu papel social e dialógico ao promover
projetos, programas e ações extensionistas mais comprometidas com a mudança
social, em direção à justiça, à solidariedade e à democracia. Nesse sentido, a
universidade tem estado mais próxima dos princípios fundamentais dos direitos

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Por universidade pública, inclui-se toda a diversidade de instituições públicas de educação
superior (IPES), como universidades, centros de ensino e faculdades federais, estaduais e
municipais, bem como os institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
3
A política nacional de extensão vem sendo pactuada pelas Instituições de Ensino Superior
integrantes do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.
Está expressa no Plano Nacional de Extensão, publicado em novembro de 1999, o qual define
como diretrizes para a extensão a indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, a
interdisciplinaridade e a relação bidirecional com a sociedade.
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humanos e da educação em direitos humanos.
A importância da extensão universitária e o papel estratégico das
universidades extensionistas são salientados por Boaventura de Sousa Santos
(2004):
A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito
especial. No momento em que o capitalismo global pretende
funcionalizar a Universidade e, de facto, transformá-la numa vasta
agência de extensão ao seu serviço, a reforma da Universidade deve
conferir uma nova centralidade às atividades de extensão (com
implicações no curriculum e nas carreiras dos docentes) e concebêlas de modo alternativo ao capitalismo global, atribuindo às
Universidades uma participação activa na construção da coesão
social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão
social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural.

A prática da extensão universitária é reconhecida como parte do um projeto de
mais amplo de transformação da própria universidade, que pretende ser mais
democrática e aberta para processos educativos, culturais e científicos mais próximos
da vida e das mudanças sociais. O Plano Nacional de Extensão Universitária
reconhece a prática extensionista como “a oxigenação necessária à vida acadêmica”.
Nesse sentido, a extensão vai além da concepção tradicional que reconhece a
universidade como mera disseminadora de conhecimentos.
A relação universidade-sociedade é resgatada por meio dos três pilares
indissociáveis: ensino, pesquisa e extensão. A extensão passa a ser elemento
integrante e fundamental da formação universitária e deixa de ter a condição
marginal, fortemente enraizada na cultura acadêmica, para atuar como instrumento
essencial do processo formativo, estabelecendo a troca de saberes sistematizados,
acadêmico e popular. O caráter dialético e interdisciplinar da extensão universitária
revela como sua prática pelas universidades públicas tem sido um elemento essencial
na mudança desejada para uma sociedade mais justa e igualitária.
Na Universidade de Brasília, as ações de extensão acompanharam as
mudanças vivenciadas pelas universidades no Brasil que buscaram estabelecer uma
relação dialógica entre universidade-sociedade, especialmente a partir do processo
de redemocratização, em meados da década de 1980.
Essas ações se desenvolvem por meio das unidades acadêmicas e
administrativas da UnB, em processos educativos, culturais e científicos, articulados
com o ensino e a pesquisa. É por meio da ação extensionista envolvendo
professores, estudantes e técnicos que a universidade interage com a sociedade, em
um exercício de contribuição mútua. São Programas e Projetos de Ação Contínua
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(PEACs), programas e projetos especiais, cursos, seminários, eventos e semanas
universitárias que promovem e incentivam a interação entre a UnB e a sociedade,
integrando as artes e a ciência ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento social e
humano.
Metodologia
Na UnB, o universo das ações de extensão é diverso. Para a realização do
“Mapeamento das atividades acadêmicas de educação em direitos humanos” para
subsidiar a elaboração do Plano de Ação em Educação em Direitos Humanos da
UnB, foi realizada a sistematização dos Programas e Projetos de Extensão de Ação
Contínua

(PEACs).

Esses

programas

e

projetos

buscam

promover

a

multidisciplinaridade e a difusão das iniciativas acadêmicas que tenham como eixo
central a discussão teórica e a prática da extensão, com foco na promoção da
sustentabilidade regional e a interlocução entre as comunidades acadêmica e do
Distrito Federal e Entorno (DEX/DTE, 2010).
A escolha dos PEACs não foi aleatória. Logo no início da pesquisa havia um
diagnóstico de que as informações sobre a extensão na Universidade de Brasília
estavam dispersas e poderiam comprometer a viabilidade da pesquisa4. As
informações mais acessíveis, considerando o tempo previsto para o levantamento dos
dados (dois anos), foram as dos PEACs5. O fato deles estarem cadastrados no banco
de dados da UnB, no Sistema de Extensão – SIEX, foi fundamental para dar
condições de realização para a pesquisa.
O mapeamento utilizou uma metodologia de pesquisa quantitativa. Foram
sistematizados/classificados 340 programas e projetos de extensão da UnB. A
pesquisa foi realizada nos anos de 2013 a 2015 e contou com a participação de três
professoras e cinco estudantes (quatro de graduação e um de pós-graduação), que
foram capacitados para realizar o trabalho de elaboração de um banco de dados
específico para o mapeamento e para a realização de uma classificação prévia dos
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   Foram considerados somente os PEACs (Programas e Projetos de Extensão de Ação
Continuada), em razão de limitações do sistema da UnB, que por conta da migração de dados
de um sistema anterior para o SIEX, deixou de contar com informações de suma importância
para essa pesquisa. Diante dessa realidade, foi necessário excluir cursos, conferências e
demais ações das Semanas de Extensão realizadas dentro das Semanas Universitárias de
2008 a 2012, que não puderam ser computados em virtude da limitação do banco de dados.	
  
5
Dados de PEACs realizados entre 2008 e 2012, foram disponibilizados pela Diretoria Técnica
de Extensão (DTE) do Decanato de Extensão da UnB, a partir dos registros no SIEX. Outras
informações necessárias para a classificação dos programas e projetos foram complementadas
pelos professores responsáveis, contactados ao longo da pesquisa.
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PEACs. Em reuniões frequentes, o banco de dados foi depois revisto junto com a
coordenadora da pesquisa e as demais professoras .
A sistematização dos dados sobre os PEACs tornou possível reconhecer
ações de extensão na UnB dirigidas/comprometidas com o exercício dos direitos
humanos e com a educação em direitos humanos. Essas duas categorias de análise
(DH e EDH) nortearam a pesquisa e os dados foram classificados considerando como
direitos humanos aqueles relativos aos direitos econômicos; aos direitos sociais; aos
direitos

culturais

(dos

quilombolas,

povos

indígenas,

mulheres,

LGBT,

afrodescendentes, ciganos, população ribeirinha e outros); aos direitos políticos (à
manifestação, organização política, voto, livre expressão etc); aos direitos civis (de ir
e vir, migrar, acesso à justiça, direito de defesa etc); e aos direitos ambientais
(proteção da natureza, desenvolvimento sustentável, direito ao meio ambiente
saudável , educação ambiental etc)
Os PEACs que desenvolveram ações relativas ao acesso ao conhecimento
sobre direitos humanos; formação de sujeito de direitos; formação em atitudes e
práticas cidadãs; formação de consciência cidadã ao nível cognitivo, social, ético e
político; utilização de metodologias de aprendizagem participativas; utilização de
material didático com linguagem contextualizada nos direitos humanos; e formação e
fortalecimento de práticas individuais e sociais capazes de gerar instrumentos e
ações a favor de promoção, proteção, defesa e reparação dos direitos humanos
foram identificados como aqueles comprometidos como a educação em direitos
humanos (EDH).
Os objetivos a serem atingidos pelos PEACs foram os principais parâmetros
utilizados para a classificação em DH, EDH ou as duas classificações, desde que o
PEAC apresentasse ações e ou objetivos voltados ao mesmo tempo para os direitos
humanos e para a educação em direitos humanos .
Para uma apresentação dos resultados obtidos nesta investigação, seguem
abaixo os dados que resultaram de dois anos de trabalho de levantamento,
classificação e análise das informações.
Direitos

humanos

e

educação

em

direitos

humanos

na

extensão

da

Universidade de Brasília
A primeira etapa do mapeamento sobre as atividades acadêmicas de educação
em direitos humanos consistiu na elaboração de um banco de dados a partir das
informações disponibilizadas pela DTE/DEX, sobre os PEACs desenvolvidos entre
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2008 a 2012, totalizando 499 projetos, sendo que muitas informações tiveram que ser
complementadas pelos professores e professoras responsáveis pelas ações; o
segundo passo consistiu na classificação dos PEACs.
Gráfico 1 – Classificação dos PEACs (2008 a 2012)

O Gráfico 1 representa a amostra de 340 projetos, sendo que 79% dos PEACs
contemplaram ações voltadas para os direitos humanos; 15% desenvolveram ações
voltadas para a educação em direitos humanos e 6% trabalharam tanto direitos
humanos, quanto EDH. Embora esse último dado represente uma pequena
porcentagem (apenas 6%), é um dado significativo para a pesquisa, pois demonstra
que os projetos de extensão da UnB também abordaram ambas categorias (DH/EDH)
a partir de seus objetivos e/ou metodologias.
Os PEACs foram distribuídos por áreas temáticas: comunicação, educação,
saúde, cultura, direitos humanos e justiça, meio ambiente, tecnologia e produção e
trabalho.6
Gráfico 2 – Projetos por Área Temática

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Na UnB, os PEACs recebem por parte da DTE/DEX uma classificação técnica por áreas.
Essa classificação foi mantida para a realização do mapeamento, embora alguns projetos
tenham sofrido reclassificações no âmbito da pesquisa, considerando seus objetivos.	
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Quadro 1 – Áreas temáticas e quantidade de PEACs
Área temática
Comunicação
Cultura
Direitos Humanos e Justiça
Educação
Meio Ambiente
Saúde
Tecnologia e produção
Trabalho
Total

Quantidade de PEACs
8
37
21
101
58
86
20
9
340

No Quadro 1, a expressividade das áreas de educação (30%) e saúde (25%)
contrasta com as outras áreas temáticas (gráfico 2). Juntas, educação e saúde,
somam mais da metade das ações de extensão desenvolvidas no período 2008 a
2012. Ao longo desses anos, a área de educação desenvolveu 101 projetos, seguida
pelas áreas de saúde (86), meio ambiente (58), cultura (37), direitos humanos e
justiça (21), tecnologia e produção (20), trabalho (9) e comunicação (8) .
Embora as áreas temáticas apresentem disparidades em termos numéricos, o
mesmo não se pode afirmar em relação aos temas abordados. Os Quadros 2 a 9
apresentados abaixo, indicam os temas dos PEACs por cada área selecionada.
Quadro 2 - Temas dos projetos de extensão em Comunicação
Área Temática
Comunicação

DH
Direito à
comunicação/Democratização
da informação

EDH
Troca de experiências
conhecimento acadêmico e
saber popular/Formação
para a comunicação
comunitária/Desenvolvimento
educacional, cultural e social
comunitário/Cidadania/
Integração social/Construção
de olhar crítico/Sociedade
consciente.

Embora tenha desenvolvido entre 2008 a 2012 somente 8 projetos voltados
para o debate em torno dos DH e EDH, a área de comunicação apresenta
significativa contribuição ao debate, especialmente por contemplar o direito à
comunicação e a democratização da informação, especialmente por meio da
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comunicação comunitária e a troca de experiências entre o saber acadêmico e o
saber popular. Essas são temáticas fundamentais que dissociam a comunicação da
grande mídia e incorporam uma dimensão mais humana ao contemplar os saberes
populares historicamente excluídos de processos formativos.

Quadro 3 - Temas dos projetos de extensão em Cultura
Área Temática
Cultura

DH
Direito à cultura/Linguagens
diversas/Teatro/Artes/Cineclubes/Valorização de
culturas/Quilombolas/Acesso
a eventos culturais.

EDH
Processos
formativos
participativos por meio do
teatro
e
outras
linguagens/cinema político

Linguagem do
movimento/
reflexão crítica
por meio do
teatro/direito à
cultura

Os projetos da cultura (37) foram significativos no debate do direito à cultura e a
valorização da diversidade cultural, trazendo ações específicas voltadas para
quilombolas e outros grupos. Também apresentaram a diversidade de linguagens
culturais ao proporem o teatro, as artes e os cines-clubes como instrumentos não
somente de acesso, mas como direito. A participação foi reforçada como instrumento
formativo por meio de diferentes linguagens, trazendo o cinema não somente como
entretenimento, mas como parte do processo de formação crítica do cidadão.

Quadro 4 - Temas dos projetos de extensão em Direitos humanos e Justiça
Área Temática
Direitos
Humanos e
Justiça

DH
Acesso à justiça/Assessoria jurídica
universitária popular/Advocacia
popular/ Atendimento às Mulheres em
Situação de Violência Doméstica e
Familiar/ Diálogos Sobre Gênero e
Direitos Humanos/Noções de Direito e
Cidadania/ Promotoras Legais
Populares/Gênero/Diversidade/Direitos
humanos e violência/Desenvolvimento
de políticas sociais

EDH
Mediação social/Educação
popular em direitos
humanos/Ecologia de
saberes/Mediação de
conflitos/
Política/Participação/
Representação/Comunidade
e Cidadania/ Democracia e
Conquistas e Direitos na
escola/Pesquisaação/direitos na escola.

Linguagem do
movimento/
reflexão crítica
por meio do
teatro/direito à
cultura

Os PEACs de direitos humanos e justiça (21) sinalizaram compromissos com o
acesso à justiça por meio de assessoria jurídica universitária popular e os promotoras
legais populares; o debate sobre gênero e direitos humanos esteve presente nas
ações de extensão voltadas para o atendimento à mulheres em situação de violência
doméstica e familiar. A diversidade, a democracia e o acesso às políticas sociais
fizeram parte do rol de projetos de direitos humanos e justiça. O destaque desta
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temática, além das ações voltadas para os direitos humanos, está no uso de
metodologias participativas, mediação de conflitos, pesquisa-ação, educação popular
e ecologia de saberes em ações de EDH.

Quadro 5 - Temas dos projetos de extensão em Educação
Área Temática
Educação

DH
Acesso à educação/Reforma
agrária e família/Material
didático/Leitura e escrita para
presidiários/Educação
e
orçamento
público /Nutrição e Educação /
Alfabetização de surdos /Inclusão /
Desenvolvimento Rural /Matemática
Inclusiva / Reforma agrária / Casas
digitais
do
campo
/
Formação
Profissional / Cidadania / Lazer, arte e
cultura/
Memória
da
educação/Desenvolvimento Humano /
Crianças / Pessoas com deficiência /
Educação de Jovens e Adultos /
Escolarização de jovens e adultos,
trabalhadores e trabalhadoras da
Reforma Agrária / Acesso à informação /
Educação Infantil / Democratização da
educação/ Saúde e aprendizagem/
Herança Linguística e cultural dos povos
nativos do Brasil/Crianças.

EDH
Capacitação e alfabetização
inclusiva/Formação/Escola
livre/Conflitos
escolares/Dança/
Professores
indígenas/Museu/Política e
valores
universais/Bbiblioteca
comunitária/Experiências
inovadoras/Inclusão
Social/Democratização
da informação

Linguagem do
movimento/
reflexão crítica
por meio do
teatro/direito à
cultura

Na esfera da educação, 101 projetos se comprometeram com o direito humano
à educação. Foram diferentes projetos relacionados à educação inclusiva e para a
cidadania: alfabetização inclusiva; integração de estudantes da reforma agrária;
ações com jovens e adultos, pessoas especiais, crianças, presidiários, entre outros
grupos. A memória da educação também foi trazida como dimensão do direito
humano, tal como a valorização da herança cultural dos povos originários. Ações de
EDH pontuaram metodologias inclusivas voltadas para a educação como direito.
Quadro 6 - Temas dos projetos de extensão em Meio Ambiente
Área Temática
Meio Ambiente

	
  

DH
Direito ao meio ambiente de
qualidade/Sustentabilidade
socioambiental/ Qualidade de vida/
Valorização do bioma cerrado/
Cidadania/ Biodiversidade / geração de
renda / Desenvolvimento rural/ Gestão
ambiental/ Desenvolvimento regional/
Conservação do meio
ambiente/Desenvolvimento

EDH
Educação ambiental/
Conscientização ambiental/
Inclusão social/Formação de
redes sociais/Efetivação dos
direitos/Consolidação das
redes institucionais/Saber
popular tradicional/
Sensibilização

Linguagem do
movimento/
reflexão crítica
por meio do
teatro/direito à
cultura
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sustentável/Conhecimento
tradicional/Superação da
pobreza/Conflitos sociais.

Nas ações voltadas para o meio ambiente (58) tem destaque a sustentabilidade
socioambiental como promotora da qualidade de vida; o direito ao meio ambiente foi
trazido como direito humano ao incluir temas como a cidadania ambiental ou ainda o
direito à biodiversidade e a preservação ambiental do bioma Cerrado. Nesses
projetos, a cidadania ambiental inclui e reconhece o conhecimento tradicional, a
superação da pobreza e o desenvolvimento rural sustentável. Projetos voltados para
a educação ambiental, consciência ambiental, formação de redes sociais para a
efetivação dos direitos foram identificados como ações de EDH, por sinalizarem para
a formação de sujeito de direitos, atitudes e práticas cidadãs e de formação de
consciência cidadã ao nível cognitivo, social, ético e político.
Quadro 7 - Temas dos projetos de extensão em Saúde
Área Temática
Saúde

DH
Direito à saúde/Saúde e populações
vulneráveis/Saúde integral em famílias
carentes/ Adolescência e
Família/Educação e Promoção da
saúde/ Alimentação e Nutrição nas
Diferentes Mídias/Profissionais da
saúde/Qualidade de vida de jovens e
idosos/Humanização do parto/Difusão
dos saberes tradicionais sobre as
plantas medicinais.

EDH
Cineclube: saúde em casa/
Formação
Comunitária/Ações
articuladas para uma cultura
da não violência/Gênero/
Educação para a vida sexual
e reprodutiva.
Ações articuladas voltadas
para a promoção da cultura
da não violência.

Linguagem do
movimento/
reflexão crítica
por meio do
teatro/direito à
cultura

Na área da saúde, os trabalhos desenvolvidos foram expressivos (86) e
destacaram-se por incluir populações vulneráveis, questões relativas aos profissionais
da saúde, o interesse em promover a qualidade de vida de jovens e idosos, a
humanização do parto, a difusão dos saberes tradicionais sobre as plantas medicinais
e a educação para a vida sexual e reprodutiva, entre outras atividades extensionistas.
O direito à saúde física e mental sinaliza para o reconhecimento do direito à saúde
integral comprometida com a vida digna. Ações que articulam saberes e promovem a
incorporação de conhecimentos tradicionais e técnicas inovadoras, como saúde em
casa, sinalizam experiências de EDH nos projetos de saúde da UnB. Cabe destacar
ações transversais na área de saúde ao promover a cultura da não violência.
Quadro 8 - Temas dos projetos de extensão em Tecnologia e Produção
Área Temática
Tecnologia e
produção

	
  

DH
Economia Solidária/ Observatório do
Movimento pela Tecnologia Social na

EDH
Economia Solidária/
Participação em rede entre

Linguagem do
movimento/
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America Latina/ Habitação de
Interesse Social em Assentamentos
Rurais/ Desenvolvimento de
Tecnologias Sociais voltadas para o
Reaproveitamento e Reciclagem de
Resíduos/ Rede de Extensão para
Inclusão Digital

produtores e consumidores/
Realização de campanhas
de sensibilização
direcionadas a fabricantes,
catadores, consumidores e
público em geral quanto às
questões ambientais
inclusas no descarte dos
resíduos alvos do programa,
além do papel do catador.

reflexão crítica
por meio do
teatro/direito à
cultura

Economia solidária, tecnologia social e inclusão digital são ações de extensão
da área temática Tecnologia e Produção (20). A economia solidária figura como parte
dos direitos humanos, ao sinalizar para práticas colaborativas de trabalho voltadas
para a garantia da dignidade humana e o direito ao trabalho, numa perspectiva que se
contrapõe ao discurso do trabalho mercantil como única alternativa produtiva. Nos
projetos de tecnologia e produção as ações de EDH se relacionam ao trabalho
solidário e colaborativo e de formação de redes na constituição dos sujeitos de
direitos.
Quadro 9 - Temas dos projetos de extensão em Trabalho
Área Temática
Trabalho

DH
Direito ao
trabalho/Empregabilidade/Direito/Renda/
Juventude, trabalho e cidadania/
Agricultura familiar/Assessoramento
técnico a iniciativas da comunidade/
Projetos inclusivos.

EDH
Atividades de formação/
Qualificação socioeducativas
para jovens/Participação
social/Empregabilidade e
renda/ Formação de agentes
de assistência
técnica/Extensão rural

Linguagem do
movimento/
reflexão crítica
por meio do
teatro/direito à
cultura

Na área do trabalho, foram poucos projetos (9), mas relevantes do ponto de
vista temático ao propor o debate do direito ao trabalho voltado para a juventude,
projetos inclusivos e iniciativas comunitárias e ações que incluem a agricultura familiar
e o assessoramento técnico. Ações de EDH na área do trabalho sinalizam para a
participação social, elemento essencial da formação cidadã.
Quanto ao local de realização, os projetos se distribuíram entre o Plano Piloto,
e por todo o Distrito Federal e suas regiões administrativas. Cidades marcadas por
problemas sociais e pela presença de populações vulneráveis, como Planaltina,
Paranoá, Itapoã, Ceilândia e Estrutural aparecem com frequência nas ações
extensionistas desenvolvidas entre 2008 a 2012, demonstrando o compromisso da
UnB com os problemas locais e a busca de soluções que passam pelo debate dos
direitos humanos. As cidades do entorno do DF, principalmente cidades goianas e de
âmbito nacional também foram registradas.
Ao separar os PEACs por data de criação (entre 2008-2012) foi constatado que
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em 2008 foram criados 5 projetos; em 2009 foram apenas 3; em 2010 houve um
acréscimo de 7 novos projetos; em 2011 um novo incremento de 13; e o recorde
ocorreu em 2012, ocasião em que foram iniciados 39 projetos, integrando o total de
67 projetos dos 100 classificados como da área de direitos humanos, educação em
direitos humanos ou de ambas.
Cabe lembrar que no período de 2008 a 2012 a Universidade de Brasília teve
uma gestão democrática, inclusiva e participativa (SOUSA, 2012) pautada na ideia de
uma universidade emancipatória, na qual a área de extensão foi priorizada com um
orçamento triplicado (3,6 milhões) e a oferta de bolsas para estudantes de graduação
cresceu 179%, ou seja, passou de 169 em 2008 para 471 em 2012, além da
ampliação da agenda de trabalho, cujo ponto de destaque foi a realização do Festival
Latino-americano e Africano de Arte e Cultura 2012 (FLAAC), uma das
comemorações mais importantes do cinquentenário da UnB, o qual contou com a
presença de milhares de participantes da comunidade universitária , do D.F. e do
Entorno.
Os aspectos que merecem destaque na expansão das atividades de extensão
em primeiro lugar, é a inserção da extensão na carreira docente, fato que ampliou
a participação dos professores em 62% de 2010 a 20117; em segundo lugar, a
criação de novos campi (Planaltina, Ceilândia e Gama).
Tratam-se de ações de extensão desenvolvidos por diferentes unidades
acadêmicas da UnB (departamentos, faculdades, institutos, decanatos e centros) que,
entre 2008 e 2012, dedicaram esforços de promover ações de extensão voltadas para
o debate em torno dos direitos humanos e EDH. Os Gráficos 2, 3 e 4 representam
essas unidades acadêmicas.
Gráfico 3 – PEACs por Unidades Acadêmicas 1
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Gráfico 4 – PEACs por Unidades Acadêmicas 2

Gráfico 5 – PEACs por Unidades Acadêmicas 3

Cabe destacar a atuação e iniciativas de extensão do Decanato de Extensão
(DEX), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), do Instituto de
Artes (IDA), do Instituto de Psicologia (IP), da Faculdade UnB Planaltina (FUP), da
Faculdade de Saúde e da Faculdade UnB Ceilândia que tiveram acentuado destaque
nas ações extensionistas relacionadas com os DH e EDH. Também destacam-se
iniciativas de extensão como as dos Institutos de Biologia (IB) e de Química, sem
expressão numérica, mas por terem desenvolvidos ações articuladas ao debate dos
direitos humanos e EDH. Entre as áreas de ciências da vida é mais raro o debate em
torno de questões relativas aos direitos humanos.
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A atuação extensionista representativa das Faculdades UnB Planaltina e
Ceilândia (FUP e FCE) relaciona-se ao fato dessas unidades estarem situadas em
locais com maior demanda por direitos e por atender populações em condição de
vulnerabilidade. Nesse sentido, cabe destacar a importância do processo de
democratização do acesso à universidade, como parte do debate dos direitos
humanos de acesso à educação.
Considerações Finais
As ações extensionistas realizadas na UnB entre 2008 a 2012 foram
diversificadas e refletiram uma atuação madura da universidade diante do seu
compromisso social de promoção do ensino e da pesquisa, em articulação com a
extensão. A UnB sinalizou nesse período um forte compromisso com os direitos
humanos e os desafios do século XXI, tal como nos lembra Flores (2008).
A extensão na UnB demonstrou preocupação com o reconhecimento e o
respeito à diversidade humana, apontou para processos políticos emancipatórios na
conquista da dignidade humana e na garantia dos direitos.
Destacam-se nas atividades extensionistas a formação de sujeitos de direitos,
atitudes e práticas cidadãs e a formação de consciência cidadã. Metodologias
participativas e troca de experiências entre conhecimento acadêmico e saber popular
viabilizaram a construção de um olhar crítico seja para a realidade do DF, seja para
outras localidades.
A pesquisa demonstrou que o tema dos direitos humanos e da educação em
direitos humanos esteve bastante presente na UnB e a extensão universitária teve
papel fundamental no período investigado. Diferentes áreas do conhecimento
articularam-se em torno da temática dos direitos humanos e da educação em direitos
humanos, demonstrando desse modo que a UnB esteve mobilizada para o debate,
por meio de ações e intervenções junto à sociedade. Esse aspecto reforça a
importância fundamental da extensão na elaboração do Plano de Ação em EDH na
UnB.
Vale destacar a importância de um banco de dados sólido voltado para as
ações extensionistas na UnB, para que as experiências de extensão não se percam e
possam ter seus registros garantidos. Novos estudos sobre a prática da extensão
universitária dependem dessa ação estratégica. Neste sentido, o trabalho recomenda
a sensibilização dos professores e corpo técnico da UnB para a necessidade de
documentação das ações de extensão, por meio do Sistema de Extensão – SIEX.
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Os primeiros resultados da pesquisa sobre o mapeamento dos projetos de
extensão desenvolvidos entre 2008 e 2012 (PEACs) revelaram o potencial da UnB no
debate e ações voltadas para os direitos humanos e a educação em direitos humanos
e refletem o perfil da gestão universitária em vigor naquele período, comprometida
com a democracia, a cidadania, a inclusão e a participação social.
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Introdução

Os direitos humanos constituem um componente fundamental para a negação da
barbárie que procura assolar cada vez mais as relações sociais e são fundamentais,
também, para a afirmação de processos democráticos em toda a sociedade. Para Hunt
(2009, p. 24-25),
[...] direitos humanos são difíceis de determinar porque sua definição, e na
verdade sua própria existência depende tanto das emoções quanto da
razão. A reivindicação de autoevidência se baseia em última análise num
apelo emocional: ela é convincente se ressoa dentro de cada indivíduo.
Além disso, temos muita certeza de que um direito humano está em
questão quando nos sentimos horrorizados pela sua violação.

A educação em direitos humanos envolve princípios axiológicos, justamente porque
a afirmação dos direitos humanos depende, dentre outros fatores, das emoções e envolve
também posicionamento político, para que os grupos que historicamente foram
desfavorecidos na sociedade (como os negros, as mulheres, os homossexuais, por
exemplo) empoderem-se1, estejam conscientes de seus direitos e possam lutar
coletivamente por eles.
Concordamos com a visão de Cardoso (2009) e Oriani (2010) de que a educação
em direitos humanos pode (e deve) ter início logo nos primeiros anos escolares, ou seja, na
Educação Infantil. Nesse sentido, este artigo visa a apresentar discussões desencadeadas a
partir do desenvolvimento da pesquisa intitulada “EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS:
Concepções de Professores(as) da Educação Infantil”, tomando como norte alguns
questionamentos: Quais metodologias de ensino podem favorecer a construção da
cidadania, desde a Educação Infantil, sem considerá-la apenas como etapa de preparação
para a cidadania adulta?

Que práticas pedagógicas podem estimular nas crianças a

vivência dos valores fundamentais da convivência humana? Como promover o

1

O empoderamento é um conceito utilizado por Candau et al. (2013) com o sentido de processo que
procura potencializar grupos ou pessoas que têm ou tiveram menos poder historicamente na
sociedade em relação aos processos sociais, políticos, econômicos, culturais, etc. Diz respeito às
dimensões pessoal e social, pois envolve mudanças na autoconsciência e na autopercepção e tais
mudanças podem favorecer transformações criativas e libertadoras no âmbito social.
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desenvolvimento do empoderamento de grupo, a participação em decisões e a cidadania
ativa2 e coletiva?
O objetivo geral da referida pesquisa em andamento consiste em verificar quais as
concepções de professores(as) da Educação Infantil acerca da educação em direitos
humanos em duas escolas públicas municipais da cidade de Marília/SP e analisar, à luz de
documentos oficiais e da bibliografia selecionada, se tais concepções vão ao encontro de
estudos já realizados sobre a temática. Foram elencados como objetivos específicos:
identificar os conhecimentos dos(as) professores(as) de crianças entre 0 e 5 anos acerca da
educação em direitos humanos; identificar sob qual(is) perspectivas os direitos humanos
vêm sendo trabalhados pelos(as) professores(as) citados acima em duas escolas municipais
da cidade de Marília; identificar qual o cerne da educação em direitos humanos presente
nos documentos oficiais; analisar estudos já realizados sobre a temática por meio da
bibliografia selecionada.
Tendo em vista os objetivos e a resolução dos questionamentos realizados, a
metodologia que melhor se adequa a esta pesquisa é a de caráter bibliográfica, análise
documental e trabalho de campo, procedimentos próprios da abordagem qualitativa. A
pesquisa encontra-se em andamento e, portanto, este artigo apresenta resultados de estudo
bibliográfico.
Educação em direitos humanos: bastam as políticas públicas?

A proposta de uma educação pautada nos preceitos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948 (DUDH), na igualdade, solidariedade e fraternidade necessita
ainda percorrer um caminho sólido. As primeiras experiências de educação em direitos
humanos surgiram no Brasil, assim como em quase toda a América Latina, a partir da
década de 1980, momento de luta pela redemocratização após períodos de ditaduras
militares (SACAVINO, 2009).
Para Candau e Sacavino (2000), a educação em direitos humanos aparece como
um potencial significativo no contexto de busca por um novo estado de direito, num contexto
em que emergiu com vigor a esperança da construção de uma nova cultura política e da
cidadania ativa.
A preocupação com a construção de uma sociedade democrática se fez nítida
nesse período com a promulgação da Constituição Federal no ano de 1988, reconhecida
como constituição cidadã devido aos avanços em reconhecimento de direitos. Segundo
Brabo (2009), a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), promulgada no
2

O conceito de cidadania ativa e participativa é contraposto ao de cidadania formal e passiva. Para
aprofundar o conceito, ver Candau et al. (2013).
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ano de 1996, também contemplou a formação para a cidadania. No entanto, a inclusão da
educação em direitos humanos na educação formal ainda passou por diversos
questionamentos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e também os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998) representaram avanços quanto ao
respeito aos direitos humanos: os primeiros por tratar, em temas transversais, princípios de
dignidade humana e os segundos por valorizarem a diversidade cultural (SACAVINO, 2009).
Em 2003, o Comitê Nacional da Educação em Direitos Humanos (CNEDH) elaborou o Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), como representativo das políticas
públicas em direitos humanos. Sua publicação ocorreu no ano de 2006 e sua atualização
aconteceu no ano de 2013. No ano de 2012 foram publicadas as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos (DNEDH).
Houve um significativo avanço no tema da educação em direitos humanos, tanto
por parte da sociedade civil organizada, quanto por parte das políticas públicas. No entanto,
as violações diárias de direitos revelam que é preciso de haja avanço também no sentido de
mudança de mentalidades e de mudança cultural, para que emerja uma cultura com base
sólida construída a partir dos direitos humanos.
A existência de documentos que promovem uma educação baseada nos princípios
de igualdade, solidariedade e liberdade, por si só não é suficiente. Outros fatores são
necessários na construção de uma educação em direitos humanos que realmente contribua
no emergir de uma nova cultura. Dentre tais fatores, Sacavino (2009, p. 98) aponta a
respeito da educação em direitos humanos:
[...] ela se assenta num tripé: conhecer e defender seus direitos; respeitar a
igualdade de direitos dos outros; e estar tão comprometido quanto possível
com a defesa da educação em direitos humanos dos outros. Supõe a
comunicação de saberes e valores e desenvolve uma compreensão das
dimensões jurídica e política, assim como moral e preventivo-pedagógica
dos direitos humanos. Para a educação em direitos humanos é
absolutamente necessário construir uma relação explícita entre os direitos e
sua incorporação nas constituições e nos acordos de direitos civis, assim
como com a fundação, a gênese e os atores dos direitos humanos.

De acordo com a visão da autora, da qual compartilhamos, a educação em direitos
humanos não é simplesmente um processo de preparação, ou um meio de adquirir
conhecimentos. É um processo amplo que reflete na sociedade como um todo, uma vez que
trabalha com “corações” e “mentes”, isto é, permite a vivência diária de princípios
axiológicos com vistas a desenvolver a dimensão emocional e moral, e também promove a
vivência diária de experiências que formam a consciência de cidadania ativa.
Respectivamente, o trabalho com os “corações” culmina no respeito aos próprios direitos e
aos direitos do outro, além de permitirem a indignação diante de fatos de barbárie e violação
de direitos. Já o trabalho com as “mentes”, culmina na transformação dos âmbitos jurídico e
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político, pois aquele que conhece seus direitos e os direitos do outro, é capaz de lutar por
eles.
Outro fator extremamente necessário à efetivação da educação em direitos
humanos é a formação de professores(as). Segundo Oliveira (2008, p. 22, grifos da autora),
A escola, bem como o corpo docente, é responsável pela promoção de
princípios básicos de direitos humanos e pela atuação no sentido de
‘desconstrução de mitos e preconceitos, na aquisição de valores
democráticos e também no sentido de respeitabilidade para com o outro’.

O posicionamento político e a postura ética que precisa ter o(a) professor(a) exige
formação necessária. Candau et al. (2013, p. 35) afirmam que o(a) educador(a) precisa ser
concebido como um agente sociocultural e político, ou seja, deve “situar-se em uma ótica
contra-hegemônica, que desenvolva processos críticos de compreensão e ação na realidade
para propiciar a criação de uma mentalidade diferente”.
Ademais, o(a) professor(a) é mediador(a) das diversas relações que ocorrem no
espaço escolar, em especial, é mediador(a) da relação entre a criança e o conhecimento
social e científico. É aquele(a) que não pode promover respeito se não pratica o respeito,
não pode desconstruir preconceitos se é preconceituoso, não pode formar para a cidadania
ativa se não a exerce e sequer conhece seus direitos.
Nesse sentido, muito já se foi conquistado na área da educação em direitos
humanos, mas ainda é preciso buscar novos caminhos. Caminhos que unam teoria e prática
coerentemente para que as vitórias não se restrinjam às políticas públicas.
Metodologia de ensino e práticas pedagógicas na educação em direitos humanos

Parece haver um consenso na literatura sobre o tema da educação em direitos
humanos de que não se trata de tornar o referido tema em uma disciplina, ou reservar
aulas/momentos aos direitos humanos. Concordam, por exemplo, com essa postura as
autoras e os autores Sacavino (2000), Carvalho (2004), Benevides (2003) e Genevois
(2007). Trata-se de uma educação que ocorre por meio de todas as vivências cotidianas, de
todos os atos desencadeados no dia-a-dia escolar.
Embora pareça existir o consenso de que não se deve introduzir na educação
básica uma disciplina específica sobre os direitos humanos, continua aberto o debate sobre
como trabalhar a educação em direitos humanos. Alguns autores(as) consideram que essa
educação deve ser transversal a todas as matérias, como, por exemplo, Comparato (2004),
Araujo, C. M. (2006) e Genevois (2007). Tavares (2007) acredita que as abordagens
interdisciplinar e multidimensional são as mais adequadas para que haja um diálogo entre
os conteúdos e níveis do conhecimento. As oficinas pedagógicas são tomadas por Sacavino
(2008) como uma metodologia de trabalho privilegiada. Já Nader (2007) defende a
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introdução, nos currículos escolares, de disciplinas cujos conteúdos abordem os direitos
humanos.
Candau (2008) destaca que, em geral, parte dos autores e autoras coloca a base
conceitual do modo de inserir a temática dos direitos humanos no currículo escolar por meio
da transversalidade, e outros, pela interdisciplinaridade. Adverte, entretanto, que as
consequências práticas de uma ou outra opção não são iguais. Conforme se lê em Jacomeli
(2004), tanto a transversalidade quanto a interdisciplinaridade fundamentam-se na visão
crítica do conhecimento que concebe a realidade como dados estáveis. Entretanto, esta diz
respeito à abordagem epistemológica, e aquela, sobretudo à abordagem didática.
Apesar do embate de discussões acerca da escolha metodológica de ensino dos
direitos humanos na educação básica, destaca-se que o importante é ter objetivos
educacionais pré-determinados e bem definidos, clareza quanto aos fins que se pretende
alcançar por meio da educação em direitos humanos e construir estratégias metodológicas
que sejam coerentes com as perspectivas crítica, dialética e contra-hegemônica. Nessa
perspectiva, Candau e Sacavino (2010, p. 133) defendem a tese de que:
[...] não é possível dissociar a questão das estratégias metodológicas para a
educação em direitos humanos de uma visão político-filosófica, de uma
concepção dos direitos humanos e do sentido de educar em direitos
humanos numa determinada sociedade e em um momento histórico
concreto. As estratégias pedagógicas não são um fim em si mesmas. Estão
sempre a serviço de finalidades e objetivos específicos que se pretende
alcançar.

Assim, as práticas pedagógicas e estratégias metodológicas na educação em
direitos humanos precisam estar em consonância com aquilo que se deseja. Tomando por
exemplo: se quero promover o exercício da cidadania ativa, pois sei que a educação em
direitos humanos, dentre outros enfoques, a privilegia, devo favorecer metodologias
participativas; se quero promover o diálogo como um dos meios de empoderamento, devo
escolher metodologias que, igualmente, sejam dialógicas; e assim por diante.
Uma vez que a educação em direitos humanos não pode ser vivenciada apenas
como um processo de transmissão de conteúdos e/ou valores, mas como um processo
amplo, contínuo e diário de formação, as estratégias metodológicas, bem como as práticas
pedagógicas, devem superar aquelas meramente frontais e expositivas. Isso porque, como
lembra Carvalho (2005, p. 188), “[...] ensinar alguém a ser democrático, por exemplo, não se
confunde com ensinar o que é democracia, dado que a conduta não decorre simplesmente
da posse ou ausência de uma informação”.
Na mesma perspectiva, deve-se atentar o olhar à escolha e organização dos
conteúdos, às atividades e produção de materiais, pois, como indica Candau (2007), é
preciso que haja interação entre o saber sistematizado com o saber socialmente produzido
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sobre os direitos humanos, tomando como ponto de partida a realidade social e a bagagem
de conhecimento que as crianças já carregam.
A Educação Infantil e os direitos humanos: em busca de novos caminhos

A fim de retomar os questionamentos levantados no início deste texto sobre a
educação em direitos humanos na Educação Infantil, é necessário que se levante algumas
considerações sobre a referida etapa de ensino.
A escola de Educação Infantil, considerada o local onde se realiza a primeira etapa
da Educação Básica, é também o primeiro ambiente, que se difere do ambiente familiar,
onde as crianças estabelecem relações sociais. É na escola de Educação Infantil que a
criança conhece pessoas novas com as quais troca experiências, tanto pessoas da idade
adulta, quanto outras de mesma faixa etária. Portanto, no âmbito da Educação Infantil a
criança pode (e deve) ter possibilidades de vivenciar, pela primeira vez, uma outra realidade
social, pautada em pressupostos diferentes.
Kramer (2011, p. 63-64), ao traçar a trajetória de seus estudos, afirmou que todo
projeto educacional, inclusive projeto educacional da Educação Infantil, deve reconhecer as
diferenças e atuar contra a desigualdade. Nas palavras da autora,
[...] todo projeto de educação infantil deve afirmar a igualdade, entendendo
que as crianças – também as de zero a seis anos – são cidadãos de
direitos, têm diferenças que precisam ser reconhecidas e pertencem a
diversas classes sociais, vivendo na maioria das vezes uma situação de
desigualdade que precisa ser superada.

A educação da criança pequena, para a referida autora, é um direito social e
humano. Social porque, ao lado da saúde e da assistência, é uma das estratégias de ação
contra a desigualdade. É direito humano porque representa uma contribuição significativa
para as ações que visam a assegurar vida digna a todas as crianças, em meio ao contexto
de violenta socialização vivenciado nos dias de hoje.
Kramer (2011) defendeu a função pedagógica que precisa ter a Educação Infantil,
em detrimento do caráter compensatório proveniente da abordagem da privação cultural.
Para tal abordagem,
[...] existe uma estreita relação entre o desenvolvimento da criança e sua
origem sócio-econômica, e que as causas de variações no desenvolvimento
devem ser procuradas nas desigualdades culturais das famílias,
estabelecidas a partir da classe social a que pertencem. (KRAMER, 2003, p.
34).

Nessa perspectiva, a Educação Infantil atuaria no sentido de compensar as
carências culturais da criança, advindas de sua classe social, e no sentido de superar o
problema do fracasso escolar. Kuhlmann (2001) afirma que essa visão de Educação Infantil,
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além de ser preconceituosa, traz uma concepção de educação voltada para a guarda e a
assistência, e se distancia da visão voltada aos ideais de cidadania, igualdade, liberdade e
fraternidade.
A função pedagógica a qual Kramer (2011) defendeu opõe-se à abordagem da
privação cultural e refere-se à necessidade de valorização da cultura de origem da criança,
isto é, partir do conhecimento que ela já possui. Foi chamado de trabalho pedagógico na
Educação Infantil aquele que se caracteriza pela experiência com o conhecimento científico,
com a produção artística, histórica e cultural, um trabalho que não precisa acontecer,
necessariamente, nas salas de aula. Segundo a autora:
Se perdemos de vista a perspectiva cultural no seu sentido mais amplo, ou
seja, no sentido de que as pessoas precisam se reconhecer na cultura, que
são sujeitos da história e da cultura, além de serem por elas produzidas; se
não percebemos essa perspectiva e reduzimos as crianças [...] a alunos,
passamos a ter uma visão de que o pedagógico é algo instrucional e visa
ensinar coisas. (KRAMER, 2011, p. 71).

As considerações da autora permite-nos pensar sobre a função da Educação
Infantil e sobre a concepção de criança compatível com tal função.
Marinho (2012) destaca que, com a redemocratização da nação brasileira, os
movimentos sociais constituíram grupos especificamente voltados à proteção dos direitos da
criança e do(a) adolescente ao lutar pela reforma da Constituição brasileira. Fundamentados
na ideia de proteção integral e na concepção de que crianças e adolescentes são sujeitos
de direitos3, os movimentos sociais conseguiram avanços significativos com o surgimento da
Constituição de 1988 (CF/88), do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996).
Portanto, não só estudos teóricos, mas também a legislação brasileira progrediram
no que diz respeito à concepção de criança. Compreender a criança como sujeito de direitos
significa superar o olhar tradicional, aquele olhar que volta-se para a criança não como um
ser, mas como um vir a ser, não como alguém que é, mas como alguém que se tornará, um
adulto (KRAMER, 2011).
Candau et al. (2013, p. 39) afirmam que:
Uma das características da Educação em Direitos Humanos é sua
orientação para a transformação social e a formação de sujeitos de direitos
e, nesse sentido, pode ser considerada na perspectiva de uma educação
libertadora [...] para o empoderamento dos sujeitos e grupos sociais
desfavorecidos, promovendo uma cidadania ativa capaz de reconhecer e
reivindicar direitos e construir democracia.

Nesse sentido, a Educação Infantil não é apenas uma preparação para a fase
adulta, mas uma preparação que envolve o brincar (próprio do desenvolvimento infantil), a
3

O autor Marinho (2012) afirma que a concepção de criança e adolescente enquanto “sujeitos de
direitos” vem ocupando espaço nos debates educacionais no Brasil desde a década de 1930, pois faz
parte de uma história de luta por parte de intelectuais, militantes e movimentos sociais.
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participação em decisões, o fortalecimento de grupo, a cidadania plena. Em outras palavras,
é na Educação Infantil que deve ser iniciado o trabalho com os direitos humanos,
respeitando a realização diária das ações pedagógicas, pois o trabalho diário e as relações
cotidianas é que caracterizam a educação em direitos humanos.
Conforme já mencionado, a educação em direitos humanos não se resume a
abordagem de valores humanistas, ou seja, não se restringe ao trabalho com o respeito ao
outro, com sentimentos de cooperação, de amizade, honestidade, etc. Não significa
apresentar aleatoriamente princípios e valores, pois esse objetivo sempre fez parte da
educação. Trata-se “[...] de uma nova perspectiva axiológica para a educação formal. Nela
os valores são organizados a partir de alguns princípios fundamentais que formam a base
da dignidade humana como: liberdade, igualdade e solidariedade”. (CARDOSO, 2009).
A educação em direitos humanos envolve a garantia de vida digna para todos,
portanto é uma educação comprometida politicamente, uma educação que prioriza o diálogo
e a cooperação como fonte de transformações. Não se trata de atitudes isoladas de
professores(as) que inserem em seu plano de trabalho conteúdos relacionados aos valores
expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Como já discutido aqui,
quer seja de forma interdisciplinar, transversal ou multidimensional, é de extrema
importância que a escolha didática e metodológica na educação em direitos humanos esteja
em coerência com os objetivos que se pretende atingir. Cabe ressaltar que a escolha
metodológica interfere no fazer educativo e que a educação em direitos humanos pauta-se
nos aspectos político e axiológico, nos termos já mencionados. Dessa forma, o(a)
educador(a) quando opta por determinado caminho, não pode perder de vista o cerne da
educação em direitos humanos.
Concordamos com Cardoso (2009), que afirma que são três os valores
fundamentais da educação em direitos humanos a serem estimulados nas crianças
pequenas: a percepção da diversidade, a consciência da igualdade e o sentimento de
solidariedade.
Com relação ao primeiro valor fundamental – a percepção da diversidade – o autor
destaca que os primeiros anos escolares são os anos mais propícios para o
desenvolvimento da diversidade humana, uma vez que, ao sair do contexto familiar,
marcado pela identidade, a criança se depara com a diversidade na escola. Nas palavras de
Cardoso (2009, p. 5):
A criança cresce ouvindo expressões, acentuando os traços semelhantes
entre pais e filhos. Mesmo não sendo, no ambiente familiar tudo parece
muito semelhante, repetitivo e previsível. No mundo na identidade não há
lugar para profundos estranhamentos, o que proporciona segurança e
conforto psicológico na criança. Como na história do Patinho Feio, nos
primeiros juízos de valor moral, o semelhante é considerado bom e aquilo
que causa estranheza e, portanto, pela aparência diferente passa a ser
rejeitado como mau e desprezível. Entretanto, há uma diferença clara entre
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o desconforto psicológico da criança diante daquilo que lhe é estranho e a
transposição deste para juízo moral negativo. Ao passar despercebida,
como normalmente ocorre na família, esta situação pode ser fonte
inconsciente de futuras discriminações e intolerâncias.

Nessa perspectiva, a atitude preconceito não acontece espontaneamente, não é
desencadeada simplesmente por situações de estranhamento. O preconceito é fruto de
relações sociais que levam o sujeito à criação de juízo moral negativo diante daquele(a) que
apresenta diferenças, quer sejam morais, físicas, sociais e/ou intelectuais.
Portanto, cabe à Educação Infantil criar situações pedagógicas cotidianas que
permitam a percepção das diferenças sem depreciação e, ao mesmo tempo, a criação da
consciência de igualdade. Trata-se de uma relação dialética, conforme indica Candau (2007,
p. 400):
O que estamos querendo trabalhar é, ao mesmo tempo, negar a
padronização e lutar contra todas as formas de desigualdade presentes na
nossa sociedade. Nem padronização nem desigualdade. E sim, lutar pela
igualdade e pelo reconhecimento das diferenças. A igualdade que
queremos construir, assume a promoção dos direitos básicos de todas as
pessoas. No entanto, esses todos não são padronizados, não são os
“mesmos”. Têm que ter as suas diferenças reconhecidas como elementos
de construção da igualdade.

A criança pode identificar, através de atividades lúdicas e sensoriais, suas próprias
características físicas, para então, com as mesmas atividades de identificação, perceber as
características das outras crianças, agora com o objetivo de ressaltar as diferenças
inerentes a todos os seres humanos, sem determinar juízos de valor a tais características.
Tal aspecto lúdico pode ser feito com a finalidade de despertar a percepção de diferenças
culturais, religiosas, étnicas, sexuais e outras diversidades humanas. É importante que
nesses momentos se enfatize naturalmente que não há superioridade ou inferioridade entre
tais diversidades, que não há padrão único dominante. Ademais, para além da diversidade
humana, as atividades lúdicas e sensoriais aqui referidas podem ser estendidas à natureza,
afinal, a diversidade caracteriza o mundo.
Conforme destaca Cardoso (2009, p. 8), a partir de um trabalho contínuo e
sistematizado sobre a percepção da diversidade e sobre a consciência da igualdade, é
possível começar a construir na criança o valor liberdade e o respeito à dignidade de cada
pessoa. Paulatinamente, a criança pode ir percebendo que todas as pessoas são diferentes
e têm o direito de serem diferentes! Têm o direito de terem uma identidade própria e,
portanto, têm o direito de serem respeitadas em sua individualidade. “Desta forma, a
primeira noção de liberdade, na educação infantil, pode germinar na percepção e respeito às
diferenças entre as pessoas e entre os grupos”.
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Cabe esclarecer, no entanto, que o valor liberdade não deve dissociar-se da
consciência de igualdade, pois, devido à tendência dialética que possui a educação em
direitos humanos, o valor liberdade não pode se restringir ao sentido liberal, ou seja, não
pode significar a pura expressão do indivíduo. Isso porque o respeito à diversidade cultural
não deve se estender àquelas diferenças decorrentes da opressão e desigualdade social.
Para que o trabalho com o valor liberdade esteja de acordo com a educação em direitos
humanos, deve existir a defesa de uma sociedade livre de estruturas sociais e econômicas
geradoras das diversas formas de exclusão social. Nas palavras de Cardoso (2009, p. 7-8):
Este é um dos momentos mais complexos na educação de valores, devido
à polissemia dos valores liberdade e igualdade, no campo ideológico. De
modo sintético, pode-se dizer que para o liberalismo, que vê a realidade
unicamente do ponto-de-vista do indivíduo, liberdade é um direito natural e
individual de expressão, autodeterminação e associação e igualdade, o
acesso de todos aos direitos civis e políticos. Já na visão social dialética,
igualdade e liberdade são valores processuais que se constroem
coletivamente com a emancipação econômica, política e moral do ser
humano. O que move o processo de libertação é a busca de superação das
estruturas opressivas que causam as desigualdades e a miséria na vida
social. Aqui o referencial dos direitos humanos é a igualdade social (valores
sociais econômicos e culturais), enquanto no liberalismo, a liberdade
individual (valores civis e políticos) é que fundamenta a ideia de todos os
outros valores. Para a visão dialética os dois enfoques não são excludentes,
porém vincula a realização plena dos direitos individuais à conquista dos
direitos coletivos.

Tomando o devido cuidado conceitual, os(as) educadores(as), já na Educação
Infantil, podem desenvolver com as crianças atividades lúdicas coletivas que chamem a
atenção para a distinção entre diversidades culturais e desigualdades sociais. Dessa forma,
a escola pode introduzir a criança na convivência social de respeito aos direitos humanos,
por meio de seus dois principais fundamentos: liberdade e igualdade.
Entretanto, esses ideais iluministas somente poderão se realizar concretamente na
educação se na convivência escolar houver espaço para o sentimento de solidariedade. É
preciso que o sentimento de solidariedade, ternura e amizade seja cultivado e cada vez
mais fortalecido no espaço escolar, tanto por meio das relações professor(a)-aluno(a),
aluno(a)-demais funcionários(as), quanto por meio das relações aluno(a)-aluno(a).
A escola de Educação Infantil é espaço também onde podem ser iniciadas relações
democráticas, experiências de cidadania ativa e de empoderamento de grupo.
Na esfera familiar a criança se depara com relações hierárquicas de poder e
conhece a primeira noção de autoridade, que geralmente emana dos pais ou responsáveis
pela criança. As transformações nas relações familiares ao longo do tempo em direção à
estrutura mais democrática ocorrem por interferência de elementos oriundos da esfera
pública. Por que não por interferência também da escola? A escola de Educação Infantil,
bem como qualquer outra escola de outras etapas e níveis de ensino, possui uma infinidade
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de possibilidades de relações democráticas. Especificamente na Educação Infantil, a criança
pode ser oportunizada a participar de decisões coletivas diariamente, quanto à rotina do dia,
quanto à escolha de conteúdos a serem estudados quando se trata de um projeto, por
exemplo, quanto a opinar e ajudar a resolver coletivamente situações de conflito, de
desconforto, ou mesmo situações que visem a melhorias no ambiente escolar, enfim, o(a)
educador(a), ao dar oportunidade de participação à criança, está favorecendo relações
democráticas no âmbito escolar.
Candau et al. (2013), ao traçarem o perfil do educador(a) como agente sociocultural
e político, caracterizaram a educação em direitos humanos como ação cultural, como
pedagogia do empoderamento e como educação para a cidadania ativa.
Para os autores e as autoras, na educação enquanto ação cultural:
[...] se destaca a importância das relações entre os saberes e
conhecimentos vivenciados por sujeitos de diferentes culturas,
reconhecendo e legitimando os saberes de grupos sociais historicamente
marginalizados, negados ou subalternizados. (CANDAU et al., 2013, p. 37).

Reconhecer e valorizar os saberes e conhecimentos dos grupos historicamente
subalternizados significa reconhecer o outro como ator social e sujeito de direito, além de
representar um dever ético e político. Mais que isso:
[...] o reconhecimento da alteridade e da autonomia individual e coletiva são
elementos importantes também para a construção da cidadania, com a
possibilidade de assumir a história na mão e transformar a realidade social
e política. (CANDAU et al., 2013, p. 37, grifo nosso).

A partir da prática pedagógica pautada na centralidade da cultura, o(a) educador(a)
que age como agente sociocultural e político é chamado a desenvolver a “pedagogia do
empoderamento”. Cabe aqui esclarecer tal conceito:
Entendemos o empoderamento como o processo que procura potencializar
grupos ou pessoas que têm menos poder na sociedade e que estão
dominados, submetidos ou silenciados, em relação à vida e aos processos
sociais, políticos, econômicos, culturais etc. O empoderamento tem duas
dimensões básicas intimamente ligadas uma à outra: a pessoal e a social.
[...] Não é algo que possa ser feito a alguém por outra pessoa ou grupo.
Quando ocorrem mudanças na autoconsciência e na autopercepção, podem
ser mobilizados energias e dinamismos que favorecem transformações
explosivamente criativas e libertadoras. (CANDAU et al., 2013, p. 39, grifo
nosso).

Ao lado da centralidade da cultura e da “pedagogia do empoderamento” está a
formação de sujeitos de direitos, aquele sujeito capaz de exercer a cidadania ativa. A
formação de sujeitos de direitos segundo os autores e as autoras implica em quatro
movimentos: “[...] saber/conhecer os direitos, desenvolver uma autoestima positiva,
promover a capacidade argumentativa e ser um(a) cidadão(ã) ativo(a) e participativo(a)”.
(CANDAU et al., 2013, p. 41). Respectivamente, esses movimentos significam: conhecer a
dimensão histórico-crítica da conquista de direitos, conhecer declarações e documentos;
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aceitar-se como é, assumir-se em sua individualidade e reconhecer-se como ator social,
além de sujeito de direitos; desenvolver capacidade argumentativa para defender os
próprios direitos e os direitos do outro; participar ativamente da política nacional e
internacional e estar ciente de que tem poder nelas.
É importante lembrar que a educação em direitos humanos precisa ser gradativa,
contínua, cotidiana, conforme ressaltam Aquino e Araújo, F. (2001, p. 11, grifo nosso):
A construção de relações sociais mais justas, solidárias e democráticas, que
respeitem as diferenças físicas, psíquicas, ideológicas, culturais e
socioeconômicas de seus membros, [...] passa, necessariamente, pela
incorporação, nas práticas cotidianas, de princípios e valores já conhecidos,
mas nunca de fato consolidados por nenhuma cultura, como os que já foram
consagrados em 1948 na Declaração Universal dos Diretos Humanos.

Portanto, não se deve perder de vista que a Educação Infantil é apenas a porta de
entrada de um trabalho com as dimensões da educação em direitos humanos, acima
exploradas. A criança de 0 a 5 anos possui especificidades que precisam ser consideradas
e respeitadas, como a necessidade do brincar, por exemplo. Assim, as atividades
desenvolvidas devem envolver a ludicidade e a linguagem utilizada precisa ser de fácil
compreensão, de forma que se aproxime da realidade do mundo infantil. Dar voz às
crianças; apresentar-lhes diferentes culturas; valorizar diferentes culturas (possibilitando,
assim, o empoderamento); promover participação em decisões; apresentar em linguagem
acessível os direitos da criança; desenvolver, desde cedo, a capacidade argumentativa, são
algumas das possibilidades de promover uma educação libertadora, ou seja, de promover a
educação em direitos humanos na Educação Infantil.
Considerações finais

A Educação Infantil tem como função a formação cultural e social da criança de
zero a cinco anos. Portanto, educar em direitos humanos visando à formação pautada na
cidadania ativa e nos valores fundamentais, desde os primeiros anos escolares, além de ser
uma ação fundamentada nas atuais políticas educacionais, também se caracteriza por ser
um direito da criança.
Como indica Benevides (1996, p. 4 grifos da autora), para a construção de uma
sociedade democrática é necessária uma educação que atue:
[...] desde a escola primária, no sentido de enraizar hábitos de tolerância
diante do diferente ou divergente, assim como o aprendizado da
cooperação ativa e da subordinação do interesse pessoal ou de grupo ao
interesse geral, ao bem comum.

Se o alcance da concretização de uma cultura dos direitos humanos não depende
exclusivamente da educação, certamente não acontecerá sem ela. Nesse caso, dar início a
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esse processo nos primeiros anos escolares é, não só uma escolha, mas também uma
responsabilidade social.
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Resumo
As Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos representam um passo
importantíssimo para a concretização da Educação em Direitos Humanos nos ambientes
educacionais e um desafio para as instituições e profissionais da educação de todo o Brasil,
principalmente no que tange à formação de docentes e gestores. As respostas aos
questionamentos sobre o porquê de se levar os Direitos Humanos para a educação estão
presentes em nosso cotidiano, nos preconceitos, nas discriminações, nas desigualdades
sociais, nas violações de direitos que vivenciamos na sociedade e que se refletem também no
ambiente escolar. Geralmente quando falamos em Direitos Humanos no Brasil, referimo-nos à
reparação de direitos violados. A Educação em Direitos Humanos possibilita atuar numa outra
via, a da promoção e conscientização sobre os mesmos. O presente trabalho trata de um
grupo de estudos e diálogos composto por gestores e professores da educação básica pública
que têm por objetivo estudar, refletir e discutir a Educação em Direitos Humanos nas escolas.
Pretende-se que este grupo instrumentalize os participantes ligados às redes de ensino para
desenvolverem debates e discussões nas suas escolas ou redes. Para tanto propõe encontros
mensais presenciais, leituras prévias, vídeos e filmes, site do grupo, orientação para o
desenvolvimento de ações nas escolas/redes. O trabalho tem ainda uma dimensão
investigativa acerca das representações de Direitos Humanos dos participantes antes do início
do grupo e ao seu término. As ações de intervenção são registradas com o objetivo de obter-se
dados sobre prática dialógicas de DH em escolas e redes. O projeto teve inicio em 2015 e
continua em 2016 , com parceria com a SEE de São Paulo. Os dados sobre Representação
Social estão em processo de análise. Todos os participantes avaliaram os vídeos e textos
utilizados nos encontros levando em conta a pertinência, o grau de dificuldade e o potencial
para ser utilizado na formação docente e de estudantes.

Introdução
O projeto “Grupo de estudos e diálogos sobre Educação em Direitos Humanos e Diversidades
na escola” contempla os seguintes itens do Edital 2015: “2.2.2.Os processos de interação na
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escola, abordando as relações interpessoais, as relações de gênero e étnico raciais, respeito à
diversidade e prevenção da violência por meio do diálogo” e “2.2.4. Aspectos da formação e
trabalho docente: formação continuada de docentes e gestores”.
A Educação em Direitos Humanos (EDH) é um compromisso internacional datado do
século XX, desde que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1945) foi
proclamada pela ONU e afirmou em seu preâmbulo a importância da educação para os
Direitos Humanos. Essa importância foi reiterada em Viena, no ano de 1993, durante a
Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. Nesta ocasião, criou-se
internacionalmente a responsabilidade estatal em relação à educação formal e das instituições
sociais em relação à educação não formal, cabendo a cada país o desenvolvimento de ações
nesta direção.
No Brasil, o compromisso do Estado com a EDH tem como marco o Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos, PNEDH, cuja primeira edição data de 2003 (BRASIL, 2006).
Nove anos após a formulação do PNEDH, o país deu um passo decisivo em direção à
concretização da EDH na educação formal. Em maio de 2012 o Conselho Nacional de
Educação, por meio da homologação ministerial, aprovou as Diretrizes Nacionais de Educação
em Direitos Humanos1.
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias para a Educação
Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE). As DCNs têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, LDB, (BRASIL, 1996) que assinala ser incumbência da União "estabelecer, em
colaboração com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum" (BRASIL, 1998, p.2).
O CNE por meio do parecer CEB 04/98 diz o seguinte:
Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto de definições
doutrinarias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na
Educação Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação, que orientarão as escolas brasileiras
dos sistemas de ensino, na organização, na articulação, no
desenvolvimento e na avaliação de suas propostas pedagógicas.
(op.cit. p.4)
As DCNs consideram a autonomia da escola e da sua proposta pedagógica, cabendo a
cada instituição adequar os princípios, fundamentos e procedimentos a sua realidade. O
1 O Parecer nº 8 CNE/CP/2012 e a Resolução nº 01 CNE/CP/2012 - instituem as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.
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intuito é orientar as praticas educacionais brasileiras, respeitando as matizes curriculares
estaduais e municipais.
Cabe acrescentar que as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos foram
instituídas pelo Conselho Pleno do CNE, isto é, pela Câmara de Educação Básica e pela Câmara
de Educação Superior. Assim sendo, sua abrangência inclui além da Educação Básica, a
educação em nível superior. Com isso todos os níveis de educação do país – da Educação
Infantil à Pós-graduação – deverão contemplar a EDH em seus projetos e práticas educativas.
A criação de diretrizes específica para a EDH suscitam o questionamento sobre por que
levar a Educação em Direitos Humanos para dentro das escolas, faculdades, universidades?
Quais as principais ideias e princípios que sustentam este tipo de educação?
Por que falar de EDH nas instituições de ensino?
Vivemos num país marcado por desigualdades sociais e preconceitos. Dados do IBGE2,
baseados em informações do Censo Escolar, mostram que em 2010 3,1% dos estudantes da
Educação Fundamental abandonaram a escola. Em 2011 pessoas com 10 anos ou mais não
alfabetizadas correspondiam a 7,9%. Em 2007, 13,59% das crianças entre 5 e 6 anos e 17,65%
da população entre 15 e 17 anos estavam fora da escola. Como podemos ler estes dados? O
direito à educação não é o mesmo para todos. Alguns entram na escola, aprendem,
conquistam um diploma e podem prosseguir seus estudos em nível superior se assim o
desejarem; outros não conseguem concluir a educação básica, não aprendem, não têm como
optar se vão ou não prosseguir seus estudos. Vale destacar que aprender é um direito de
todos os estudantes e, portanto, deve ser a preocupação central da escola.
O Censo de 2010 mostrou que quase 24% da população brasileira possui algum tipo de
deficiência (visual, auditiva, motora, intelectual) em maior ou menor grau. Será que existe
igualdade de oportunidades entre estas pessoas e as demais? Todos têm o mesmo acesso à
educação, ao lazer, ao trabalho?
Não é necessário grande esforço para encontrarmos notícias sobre casos de
discriminação racial, homofobia, abuso sexual contra crianças e adolescentes, trabalho infantil
e trabalho escravo, além de outras formas de violação de direitos.
Os casos mencionados relacionam-se a alguns direitos que já estão garantidos por lei,
mas ainda são violados, como os relacionados ao trabalho ou à discriminação racial. Há,
também, direitos que ainda precisam ser conquistados, como os relacionados à punição da
homofobia.

2 Informações disponíveis em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&no=4
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Podemos olhar para este cenário e nos questionarmos se somos capazes de enxergar o
“outro” como um ser igual a nós, reconhecendo todas as suas diferenças de credo, étnicas,
econômicas, sociais, culturais, geracionais, regionais, sexuais, enfim, considerando toda a
amplitude de formas de ser, viver, pensar, sentir, crer que caracterizam a humanidade? Somos
diversos, mas estas diversidades não podem ser utilizadas para nos inferiorizar, apequenar-nos
diante de ninguém.
Outro questionamento pertinente é se bastam leis para que a dignidade humana seja
respeitada? Ainda que tenhamos a lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (BRASIL, 1989) que
trata dos crimes resultantes de preconceitos de cor ou raça, continuamos convivendo com o
preconceito e a discriminação.
A força da lei pode coibir atos violentos, discriminatórios, mas não necessariamente
contribui para o reconhecimento da igualdade e da dignidade humana. Uma lei pode ser
respeitada pelo temor de ser punido e não pelo respeito ao principio que a gerou. Daí a
importância de transcender a dimensão jurídica e atentar-nos, também, à dimensão ética
relacionada aos Direitos Humanos. Ainda que estejamos nos referindo a direitos, a EDH trata
fundamentalmente de princípios que guiam a vida humana nas instituições e na sociedade.
Há outros cenários passíveis de análise. Casos de inclusão escolar, êxito nos processos
de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental, projetos e ações escolares que
estimulam a convivência com as diversidades, acessibilidade (rampas na escola, livros em
braile, audiolivros, professores que sabem utilizar a LIBRAS, etc) enfim, podemos encontrar
exemplos de direitos promovidos por meio da educação no cotidiano das escolas.
Mas o que muda entre um cenário e outro? A mudança está na promoção dos Direitos
Humanos e na conscientização sobre os mesmos. Muitas vezes, quando falamos em Direitos
Humanos no Brasil referimo-nos aos direitos violados e à necessidade de reparação das
consequências advindas desta violação. Ou seja, falamos de uma dimensão “negativa” ou
reparadora, centrada nos problemas, naquilo que não deve acontecer ou não deve ser feito.
Atuar na promoção de direitos e na conscientização sobre os mesmos nos leva à
importância da educação e nas possibilidades do que pode ser feito. Por meio de ações
educativas voltadas à EDH temos a oportunidade de formar seres humanos sensíveis aos
princípios e valores que reconhecem a centralidade do ser humano no mundo, a dignidade
humana como fundamento da vida social, que reconheçam a igualdade nas diferenças e que
repudiem a desigualdade. A educação é uma das principais vias para o despertar de um novo
olhar, de uma cultura baseada em valores democráticos e humanizadores.
Não se trata de negar ou subestimar a importância da dimensão jurídico-política. A
EDH surge e se desenvolve em contextos marcados por múltiplas relações políticas, sociais,
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culturais e econômicas, assim ela não se dá apartada de seu entorno, pelo contrário é
estritamente vinculada ao mesmo e o retroalimenta, apontando para a transformação do
contexto. Mas devemos reconhecer que a educação é uma via imprescindível a uma sociedade
que pretende transformar suas relações tendo por base princípios éticos e democráticos.
Diante do exposto, afirmamos a importância da EDH na construção de relações guiadas
por princípios e valores que têm a dignidade humana como fundamento.
A variedade de relações entre seres humanos é ampla, o que torna os direitos
humanos dinâmicos, em constante discussão, reivindicação e transformação. Por isso, a EDH
se desenvolve em contextos reais, a partir de experiências, necessidades e problemas dos
sujeitos (estudantes, comunidade escolar, comunidade na qual a escola se localiza) e das
relações destes entre si, com a sua escola, sua comunidade e com o seu governo.
(...) qualquer esperança de promover o contato das pessoas com a
consciência crítica e com a ação social está diretamente relacionada à
sua capacidade de refletir sobre experiências e situações que tocam
profundamente a sua vida (BUTKUS, apud MEINTJES, 2007, p. 134).
O Parecer que originou as Diretrizes Curriculares de Educação em Direitos Humanos
aponta como um dos desafios à implementação da EDH a formação docente. Neste sentido, o
presente projeto objetiva a formação docente e da comunidade escolar por meio de encontros
destinados ao estudo, reflexão, discussão da EDH nas escolas.
Temas e textos discutidos:
1. Apresentação e Representação Social dos Direitos Humanos
Apresentação, expectativas, vídeo – DH – Representação Social dos Direitos Humanos
Vídeo: Representação Social dos Direitos Humanos
https://www.youtube.com/watch?v=PrZsHduiv6E&list=PLB6512DBA3BEBFC89
2. Direitos Humanos: fundamentos, princípios, valores
VIOLA, Solon; BARREIRA, Clarananda; PIRES, Thiago. Direitos Humanos: de movimento social à
proposta educativa. In VIOLA, Solon Eduardo A.; ALBUQUERQUE, Marina Z. (org) Fundamentos
para educação em direitos humanos. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2011. (OBRIGATORIO)
COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva,
2010. (Introdução: sentido e evolução dos DH)
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/18490/mod_resource/content/1/CHY%20%20Comparato%20-%20Introdu%C3%A7%C3%A3o.pdf
Video: Origem histórica dos Direitos Humanos – Prof. Solon Viola. Duração: 17’
http://www.eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=764
3. "Do interpessoal ao estrutural: uma análise sobre o racismo no Brasil a partir dos
parâmetros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos"
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Leitura
Decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que fez uma ampla análise sobre o
racismo no Brasil a partir de um caso concreto.
Disponível em:
http://cidh.oas.org/annualrep/2006port/BRASIL.12001port.htm#_ftnref15
Videos: Relações Étnico-Raciais (50' min) - Prof°. Dr. Kabengele Munanga https://www.youtube.com/watch?v=7FxJOLf6HCA
Cotas raciais (3'30'') - Prof°. Dr. Kabengele Munanga
https://www.youtube.com/watch?v=Rk04N4VkLe8
4. Diretrizes Pedagógicas do Atendimento Socioeducativo
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE - A fala da palestrante terá por base
este material.
GONCALVES, Hebe Signorini; GARCIA, Joana. Juventude e sistema de direitos no Brasil. Psicol.
cienc. prof., Brasília , v. 27, n. 3, set. 2007 . Disponível em
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498932007000300013&lng=pt&nrm=iso
Juventude e políticas públicas no Brasil. Marília Pontes Sposito; Paulo César Rodrigues Carrano.
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a03.pdf
5. Educação em Direitos Humanos: dimensões e práticas interdisciplinares
1. RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as diretrizes nacionais para a
educação em direitos humanos.
http://mobile.cnte.org.br:8080/legislacao-externo/rest/lei/93/pdf
2. Parecer CNE/CP - 8/2012 - estabelece as Diretrizes Nacionais para a EDH
http://portal.mec.gov.br/educacao-quilombola-/323-secretarias-112877938/orgaosvinculados-82187207/17631-2012-pareceres-do-conselho-pleno
3. Plano Nacional de EDH.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-planonacional-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
Vídeo: Educação em direitos humanos e ambiente escolar
https://www.youtube.com/watch?v=_aKBFHmXh2c
6. Educação em Direitos Humanos: dimensões e práticas interdisciplinares
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as diretrizes nacionais para a
educação em direitos humanos.
http://mobile.cnte.org.br:8080/legislacao-externo/rest/lei/93/pdf
Parecer CNE/CP - 8/2012 - estabelece as Diretrizes Nacionais para a EDH
http://portal.mec.gov.br/educacao-quilombola-/323-secretarias-112877938/orgaosvinculados-82187207/17631-2012-pareceres-do-conselho-pleno
Plano Nacional de EDH.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-planonacional-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
Vídeo: Práticas Educacionais em Direitos Humanos na Escola
https://www.youtube.com/watch?v=dRtykdQy6Ts&list=PLB6512DBA3BEBFC89
7. Religião e Educação em Direitos Humanos
MACHADO, M.D.C., Religião, Cultura e Política. . In: Religião & Sociedade. Rio de
Janeiro. Vol. 32, nº 2, p. 29 -56, dezembro de 2012
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http://www.scielo.br/pdf/rs/v32n2/03.pdf
Descrição detalhada do funcionamento do grupo
A proposta se estrutura e se desenvolve por meio de um grupo de estudos e discussões
composto permanentemente pela coordenadora, estudantes de graduação envolvidos com a
temática dos Direitos Humanos, gestores de redes municipais e estadual de São Paulo,
professores da Educação Básica e estudantes do Ensino Médio de escolas públicas.
Os encontros serão mensais com duração de 3 horas, sendo 1 hora dedicada a uma
palestra com um professor doutor especialista em um tema relativo aos direitos humanos, 1
hora dedicada à discussão do texto (lido previamente ao encontro) e 1 hora dedicada à
reflexão do tema no cotidiano escolar (como a questão se manifesta, quais são as dificuldades
encontradas e as possibilidades de tratar do tema na escola).
Os participantes deverão estender as discussões do grupo a contextos externos a ele, ou
seja, às redes de ensino e/ou escolas, aos estudantes das escolas envolvidas. Para tanto
receberão apoio e orientação por parte da coordenação do projeto e dos estudantes bolsistas.
Os participantes permanentes que tiverem participado de 75% das atividades
presenciais e realizado 75% das demais atividades receberão um certificado de participação
com carga horária total de 90 horas, emitido pela coordenadora, assim compostas:
Atividade
9 encontros presenciais
3 encontros virtuais nos meses de
férias e recesso escolar
9 leituras
12 encontros mensais em grupos de
discussões virtuais
9 intervenções (socialização das
discussões) na escola ou rede com
duração
Carga horaria total para certificação

Carga horária por atividade
3 horas de duração cada um
2 horas de duração cada um

Carga horária projeto
27 horas
6 horas

3 horas de duração cada uma
1 hora de duração cada um

27 horas
12 horas

2 horas cada uma

18 horas

90 horas

Estrutura da Proposta
1. Encontros mensais presenciais com os participantes diretos do grupo.
2. Leituras prévias aos encontros.
3. Realização de discussões e reflexões nas redes/escolas participantes – estender a
discussão para além do grupo, envolvendo demais membros das comunidades
escolares.
4. Orientação para desenvolvimento das ações nas escolas/redes
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5. Espaço de discussão virtual destinado aos participantes diretos e aos demais
interessados de cada rede/escola envolvidos.

Desenvolvimento da proposta
1. Encontros mensais – acontecerão presencialmente no Ibilce com periodicidade
mensal (exceto nos meses de férias e recesso escolar, quando haverá atividades de
leitura e discussão à distância) com duração de 3 horas. Durante estes encontros
ocorrerão discussões de temáticas relativas aos direitos humanos, sendo 1 hora para
exposição do palestrante convidado e duas horas para a discussão.
2. Leituras prévias aos encontros – com carga horária de 3 horas por texto. Ao final de
cada encontro, os participantes receberão uma cópia do texto a ser discutido no
encontro seguinte. O texto será indicado pelo professor especialista convidado. Os
integrantes permanentes do grupo terão também espaço e oportunidade para
indicarem leituras, vídeos e filmes para serem discutidos por todos. As leituras mais
complexas e os pontos que porventura não sejam compreendidos pelos participantes
poderão ser questionados por meio do espaço virtual.
3. Realização de discussões e reflexões nas redes/escolas participantes – estender a
discussão para além do grupo, envolvendo demais membros das comunidades
escolares. Para que a Educação em Direitos Humanos adentre os ambientes escolares
é necessário mais do que técnicas e livros didáticos sobre o tema, é preciso familiarizar
os membros desta comunidade com os temas e processos dialógicos que envolvem
este tipo de educação. Por isso, o diálogo ocupa um lugar de destaque quando se fala
em direitos humanos, pois é na descoberta, encontro, confronto com o diferente que
se constrói o respeito pelo outro e aprende-se a valorizar a diversidade de opiniões e
modos de ser, viver, pensar, fazer, existir. Os participantes permanentes do Grupo de
Estudos comprometem-se em levar adiante estas discussões, introduzindo-as nas suas
escolas ou redes de acordo com as suas necessidades e possibilidades. Para tanto,
receberão orientação e apoio da coordenação do projeto e de seus bolsistas. Estas
discussões podem ser desenvolvidas por meio de debates, projetos, formação de
grupos de estudo na própria escola/rede ou outras formas que se adequem à
realidade dos participantes.

4. Orientação para desenvolvimento das ações nas escolas/redes
Atendimento individualizado ou por subgrupos realizados após cada encontro mensal
que tem por objetivo subsidiar os participantes para o desenvolvimento de discussões
em suas escolas e redes. As orientações conceituais e técnicas ficarão a cargo da
coordenadora do projeto, ações de suporte e auxilio material ou logístico ficarão sob
responsabilidade dos bolsistas. Todas as ações deverão ser registradas de forma a
gerarem dados para análise e avaliação do projeto. Objetiva-se com estes registros
obter materiais que subsidiem uma possível publicação sobre práticas dialógicas de
Educação em Direitos Humanos nas escolas.

109

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

5. Espaço de discussão virtual destinado aos participantes diretos e aos demais
interessados de cada rede/escola envolvidos. Será desenvolvido por meio da
plataforma moodle e gerenciado pelos estudantes bolsistas a partir da orientação da
coordenadora. O espaço contará com as indicações de leitura dos encontros, leituras
complementares, indicação de vídeos e filmes, fórum de discussões abertos para cada
um dos textos discutidos e outras ferramentas sugeridas pelos participantes do grupo.
Nos meses de recesso e férias escolares, as leituras e discussões acontecerão por meio
deste espaço que será de frequência obrigatória para os participantes permanentes do
grupo.
Participantes e suas responsabilidades no projeto:

Coordenadora - responsável pela coordenação das ações, orientação aos participantes para o
desenvolvimento de ações em suas escolas/redes, preparo dos materiais, levantamento inicial
e final das representações sociais sobre Direitos Humanos.
Professores/ especialistas da UNESP - responsáveis pela palestra sobre temas relativos aos
direitos humanos, indicação de leitura a ser realizada previamente à palestra.
Professores/especialistas externos à UNESP - responsáveis pela palestra sobre temas relativos
aos direitos humanos, indicação de leitura a ser realizada previamente à palestra.
Estudantes (estagiários e bolsistas) – graduandos em Pedagogia – responsáveis pelo preparo
de materiais, como reprodução de textos, envio de mensagens, criação e organização de
espaço virtual de discussão por meio do moodle, organização de listas de presença, impressão
de certificados e demais atividades de apoio necessárias à coordenação e palestrantes. Além
disso, deverão registrar os pontos discutidos em cada um dos encontros e os relatos das
escolas/redes. Deverão ainda dar apoio às escolas e participantes para o desenvolvimento de
ações nas escolas/redes. Todos os estudantes farão parte permanente do grupo de estudos,
realizando as atividades de leitura, participando ativamente das discussões presenciais e a
distancia e apresentando um seminário. Obs. Os estes estudantes indicados nesta proposta já
desenvolvem pesquisas bibliográficas e de campo sobre a temática dos Direitos Humanos,
dentro do âmbito de seus Trabalhos de Conclusão de Curso, sendo todos orientandos da
coordenadora deste projeto e tendo construído conhecimentos significativos sobre o tema.
Gestores ligados à rede municipal de Bady Bassit, de Guapiaçu, São Jose do Rio Preto e à rede
estadual de educação de São Paulo - farão parte permanente do grupo de estudos, realizando
as atividades de leitura, participando ativamente das discussões presenciais e à distancia,
trazendo relatos sobre acontecimentos do cotidiano escolar relativos ao tema e apresentando
um seminário. Além disso, deverão socializar as discussões do grupo com demais profissionais
da educação de sua rede, recebendo para tanto apoio e orientações da coordenadora do
projeto. Esta socialização pode ser realizada por meio da criação de um grupo com
interessados no tema, pela criação de espaços virtuais de discussão ou outra que se adeque às
características, necessidades e possibilidades da rede. As ações deverão ser registradas a fim
de termos materiais para análise e avaliação do projeto.
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Professores da Educação Básica indicados pelas redes de ensino - farão parte permanente do
grupo de estudos, realizando as atividades de leitura, participando ativamente das discussões
presenciais e à distancia, trazendo relatos sobre acontecimentos do cotidiano escolar relativos
ao tema e apresentando um seminário. Além disso, deverão socializar as discussões do grupo
com demais professores, gestores ou estudantes da sua escola, recebendo para tanto apoio e
orientações da coordenação do projeto. Esta socialização pode ser realizada por meio da
criação de um grupo com interessados no tema, pela criação de espaços virtuais de discussão,
pela realização de projetos e palestras ou outra que se adeque às características, necessidades
e possibilidades da escola. As ações deverão ser registradas a fim de termos materiais para
análise e avaliação do projeto.
Estudantes da Educação Básica, preferencialmente do Ensino Médio indicados pelas redes de
ensino - farão parte permanente do grupo de estudos, realizando as atividades de leitura,
participando ativamente das discussões presenciais e à distancia, trazendo relatos sobre
acontecimentos do cotidiano escolar relativos ao tema e apresentando um seminário. Além
disso, deverão socializar as discussões do grupo com demais professores, gestores ou
estudantes da sua escola, recebendo apoio e orientações da coordenadora do projeto. Esta
socialização pode ser realizada por meio da criação de um grupo de estudantes interessados
no tema, pela criação de espaços virtuais de discussão, pela realização de projetos e palestras
ou outra que se adeque às características, necessidades e possibilidades da escola e dos
estudantes. As ações deverão ser registradas a fim de termos materiais para análise e
avaliação do projeto.
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A Universidade e o Regime militar brasileiro (1964-1985): repressão e resistência durante
a ditadura num curso de Psicologia (resultados prelimitares)
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A universidade pública em São Paulo surgiu na década de 1930 com o objetivo de
formar uma elite intelectual que governaria o país e o levaria à modernidade. Entretanto, o
Governo Provisório vigente na época, desde o início da universidade, colocou limitações à
liberdade e criou regulamentações que, muitas vezes, foram contra o ideário dos pensadores do
projeto educacional paulista para o ensino superior. O governo autoritário da época previa
mecanismos de controle federal sobre todas as instituições universitárias e restringia a
autonomia das universidades (SILVA, 2014 p.18). Essas contradições, com todos os prejuízos
trazidos pelo governo autoritário, somadas ao conteúdo dos cursos e o tipo de formação que se
desejava, entre o jogo político e o projeto educacional, influenciaram a construção de identidade
dos cursos e o perfil dos estudantes na USP.

A educação superior se organizou em São Paulo de forma contraditória: de um lado
os ideais de formação propostos pelos liberais se realizaram pontualmente, em alguns
departamentos e cursos, enquanto a universidade como um todo cedeu ao viés autoritário.
Aquele projeto educacional que visava formar elites intelectuais, que pensava superar a
barreira de classes através da meritocracia, que pensava a formação de forma ampla,
construída a partir de apropriações de conteúdos humanísticos, em grande medida se
perdeu (SILVA, 2014). Deu lugar a uma universidade tecnicista, que apenas reproduz os
conhecimentos, formando sujeitos técnicos e aptos para o trabalho, mas sem o caráter
crítico e transformador que um dia esteve no ideal da universidade. A formação tecnicista
atingiu o campo da Psicologia pelas técnicas de controle de comportamento, em alta na década
de 60, e também pelo movimento ligado à regulamentação da profissão.
Até 1962 os cursos de psicologia não eram profissionalizantes, pois não estava
regulamentada a profissão de Psicólogo. Os cursos formavam profissionais habilitados em
algumas técnicas de pesquisa e diagnóstico e os psicólogos eram treinados para serem
especialistas e quase sempre já possuíam formação em Filosofia ou Pedagogia. Só em 1962
foram criadas e regulamentadas a formação acadêmica e prática nos cursos de bacharelado e
licenciatura (ROSAS;ROSAS;XAVIER, 1988). Dois anos após a regulamentação da Psicologia
como profissão ocorreu o golpe militar brasileiro, e suas consequências para a formação dos
psicólogos não foram ainda suficientemente exploradas pelos historiadores.
O Curso de Psicologia em que foi realizada esta pesquisa foi criado em 1969, sendo
uma instituição financiada em parte pelo estado e o restante pago pelos estudantes. A fundação
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era composta por faculdades e colégio técnico com mais de 20 cursos de nível superior e
médio. Apenas no fim dos anos 1980 é que a instituição se tornou pública. Assim, o processo
de origem e construção da identidade do curso se dá em meio ao Regime Militar e às tentativas
de estabelecer um governo democrático pós-ditadura. O perfil crítico, de luta e resistência dos
estudantes de Psicologia deste curso foi forjado nesta época, influenciado pelo momento
político de sua construção e pela resistência estudantil ao Regime.
A literatura que narra a História da Psicologia no Brasil (MANCEBO 1999; ROSAS;
ROSAS; XAVIER 1988) e como o curso foi e continua sendo aperfeiçoado segundo as
necessidades e possibilidades históricas, relaciona a área com os planos educativos citados
anteriormente (MARTINS 2009; SOUZA; OTRANTO 2012), porém há pouca bibliografia que
una esses dois acontecimentos: o curso de Psicologia e as interferências do regime militar em
sua construção. Também há a necessidade de investigar se persistiu algo do ideal formativo
que estava presente no início da universidade paulista ou se as tendências tecnicistas
predominaram ao ponto de suprimir aquele ideal.
O processo de educação era considerado um investimento, pois pautava-se na teoria
incorporada dos Estados Unidos da América em que as habilidades e conhecimentos
adquiridos pelo aluno são o “capital humano” do qual ele se apropria visando uma maior
produtividade (SOUZA; OTRANTO 2012, p.1382-1383), assim as universidades poderiam gerar
maior rentabilidade com economia de recursos financeiros (a chamada “expansão com
contenção”). Esse era o desejo dos governos militares ao aumentarem o número de vagas nas
faculdades e facilitarem a expansão do ensino superior privado para atender grande parte dos
alunos que ainda não conseguiriam vagas no ensino público.
O governo golpista encontrou todos os instrumentos necessários aos seus objetivos em
relação à educação brasileira quando assumiu o poder. A USAID (United States Agency for
International Development), antes de 1964, já possuía muitos acordos com o Brasil, porém,
todos referentes à educação básica. Após o golpe, a agência, segundo as diretrizes da “Aliança
para o Progresso”, iniciou a interferência “modernizadora” no ensino superior (SANTOS, 2005).
Assim, A USAID passou a ser responsável por reordenar a educação nacional e boa parte das
decisões foi tomada em segredo. A interferência, mascarada de “assistência”, começou nos
governos anteriores à ditadura e permaneceu durante o governo Castelo Branco (1964-1967),
quando se completou a desnacionalização da educação (CUNHA, 2002, p. 32). Os acordos se
deram no período de 1964 a 1968, durante todo o governo Castelo Branco e parte do governo
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Costa e Silva e derivam da Carta de Punta Del Este e dos chamados esforços dos Estados
Unidos em trazer a “educação para todos” (FAZENDA.1985, p 56).
Os acordos MEC-USAID estavam a serviço do colonialismo norte-americano e
desnacionalizaram a educação brasileira, privilegiando a formação de mão de obra,
incentivando a privatização do ensino (principalmente superior) e a formação técnica, que
bloqueava o aluno e não explorava suas máximas capacidades, usando um sistema
meritocrático inviável num país com tamanha desigualdade social. Foi no bojo das reformas
universitárias de 1968 que se iniciou o curso de Psicologia da instituição em que foi realizada a
pesquisa posteriormente (1987) encampado por uma instituição pública. O processo de
fundação da Universidade em questão ocorreu em plena ditadura, incorporando Institutos de
Educação Superior que, enquanto ainda operavam isolados, mantinham potencial crítico e de
resistência à ditadura (CORRÊA, 2014). A recuperação da memória dos participantes dessa
história em particular é importante para ampliarmos a compreensão sobre a história da
universidade e da Psicologia no Brasil.
Um trabalho de recuperação da memória precisa atentar-se ao fato de que esta faz com
que o passado venha à tona repleto de novas interpretações dos fatos, captados pela
percepção, influenciadas e ressignificadas pelo presente. Uma percepção concreta e complexa
é a única real, pois uma percepção pura, sem sombra da memória, é impossível (BOSI 2003). É
função da memória limitar a indeterminação do pensamento e da ação e de levar o sujeito a
reproduzir o que já deu certo. A percepção concreta se compõe da totalidade da experiência
adquirida. A lembrança está respondendo um chamado do presente, ela é evocada pela
conexão que se cria.
A memória está presente inclusive no que é concreto; no gesto, no objeto e no espaço
(BOSI, 2003). Através das entrevistas feitas com testemunhas de determinado acontecimento,
você descobre muito mais do que o ocorrido; é possível recuperar valores, traços culturais e até
nos esquecimentos e omissões há o que encontrar; é nesses pontos que se percebe como o
acontecimento discutido se deu no quotidiano da pessoa, como isso a sensibilizou. O relato de
memórias nunca é o fato puro, pois toda lembrança é carregada de ideologias e impressões
pessoais do que foi vivido. A memória coletiva não se submete às forças sociais que tentam
abafá-la, pois tem suas próprias ideologias, valores e preconceitos. A ideia é retirar da
entrevista não só o fato, mas a visão do entrevistado sobre aquilo, pois tudo o que ele diz é
repleto de significados encobertos.

116

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

Recuperar a memória de participantes do Curso de Psicologia durante o Regime Militar
torna-se relevante face à necessidade de aprofundar a história desse período, particularmente
considerando a perspectiva da micro-história, a recuperação da memória dos indivíduos que
estavam presentes e atuantes durante a ditadura. Assim, o presente trabalho busca produzir
conhecimentos históricos sobre o perfil ético e político da formação deste curso e as
experiências de resistência ao regime militar e fazer reflexões sobre a possível existência de
uma herança da ditadura que perduraria na construção do curso e suas influências e
consequências.
A análise das entrevistas foi feita a partir da compreensão no texto do que parece ter
sido mais marcante nas memórias dos entrevistados, da seleção dos temas mais recorrentes
nas entrevistas procurando semelhanças e diferenças significantes e buscando identificar os
elementos de resistência à repressão embutidos no curso e/ou no ambiente universitário. Os
relatos dos cinco ex-alunos entrevistados nos evidenciam o que Bosi (2003) afirma: Um
acontecimento político afeta a memória de cada uma das pessoas envolvidas, que é
influenciada pela interpretação que a ideologia dominante dá ao acontecimento.
A realidade é sempre impregnada de lembranças e a memória revisitada não é apenas o
fato tal como aconteceu, mas a interpretação que cada pessoa tem (influenciada por suas
crenças e trajetória pessoal) das situações vividas. É esse processo de lembrar-se que permite
a relação do corpo presente com o passado e com essas lembranças, interferindo no curso
atual das representações (BOSI, 2003). Os relatos são de alunos que frequentaram o curso de
psicologia entre 1974 e 1984 e que conviveram em algum momento. As narrativas mostram
aspectos distintos de um mesmo Regime e formação em Psicologia que trazem a marca da
trajetória pessoal de cada um e indícios da pluralidade de análise que uma formação crítica
pode proporcionar, mesmo que esta formação não venha da sala de aula.
Os entrevistados relatam que não havia possibilidade de discussão em sala de aula
sobre o momento político e suas implicações e que as teorias ensinadas no curso possuíam
conteúdos que podiam ser usados a favor da ideologia imposta. A mobilização estudantil e os
espaços de resistência se davam clandestinamente, sejam em grupos de estudo, encontros na
casa dos estudantes ou em seus espaços de lazer. Além disso, a visão dos alunos é de que o
curso não possibilitava caminhos para a resistência, não havendo posicionamento claro dos
professores, nem disciplinas críticas. Ainda assim, aponta-se que em todas as turmas do curso
tinha alunos engajados politicamente que faziam parte do movimento estudantil e da luta contra
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a ditadura militar.
As memórias trazem à tona o medo e o terror. Alguns entrevistados relatam que, ainda
hoje, ao escrever algo que seria considerado perigoso na época, sentem medo e se lembram
de fatos marcantes da formação. O terror, as perseguições por agentes do DOPS, o aluno
matriculado no curso que era infiltrado para dar nomes de estudantes e professores contrários
ao regime e para controlar suas atividades, o incêndio do diretório acadêmico, a apreensão de
documentos e outras ações altamente repressoras não impediram estes estudantes de
participar de grupos clandestinos, de se filiar a partidos proibidos, de mobilizar a discussão
política no âmbito universitário e de criar um cenário de luta e solidariedade.
Os entrevistados estudavam filosofia, autores da psicologia que não eram estudados no
curso, produziam sua própria revista com artigos sobre as discussões em grupo, críticas à
violência, à psicologia e à ditadura. E tudo isso era paralelo ao curso, partia dos estudantes e
das necessidades que encontravam na formação em meio ao momento político e à ideologia
imposta da qual não partilhavam. Todos os entrevistados mostram muita coragem em defender
a democracia numa época em que isso era crime e orgulho em participar de lutas sociais
vinculadas ao marxismo que eram fundamentais do ponto de vista de visar condições mais
humanas e livres para eles. Tanto os sentimentos de terror e medo produzidos pela repressão
quanto a consciência de pertencimento e solidariedade estabelecidas entre o grupo de
resistência permanecem e apontam a relevância em conhecermos a fundo os produtos desse
período.
Os relatos que mencionam o período de 1974 a 1978 são os mais densos, com maior
dificuldade de relato e muita tristeza e dor apresentados na forma de choro, dificuldade de
completar a fala, repetição de frases fortes de indignação ao fato ocorrido. Os alunos que
estavam na universidade nesse período e eram ligados à esquerda e à resistência dentro da
universidade passam os anos seguintes, de maior abertura política, muito receosos e parecem
ter se arriscado publicamente muito menos, agindo clandestinamente até o fim do curso, por
lembrar dos momentos de repressão intensa que sofreram seus colegas ou eles próprios.
Na segunda metade do período analisado (de 1978 em diante), os relatos mostram
mudanças na relação do curso com o Regime Militar: disciplinas de cunho crítico-social criadas
por ex-alunos que se tornaram professores e já há possibilidade de discussão em sala de aula,
mesmo que os alunos que iniciassem as discussões fossem mal vistos e acusados de fugir ao
tema da aula. Essas mudanças coincidem com os pequenos saltos da abertura política
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estabelecida pelo governo. Nesse período há uma divisão entre os alunos do movimento
estudantil que estão chegando na Universidade e daqueles que estavam desde o momento
político de maior repressão: os primeiros confiam na abertura ao ponto de arriscarem um
posicionamento explícito, enquanto os alunos antigos ainda se comunicam clandestinamente,
tomando cuidado extremo com espiões, locais de fala e situações que podem incriminá-los.
Essa diferença parece se dar por conta do momento em que cada grupo viveu dentro da
Universidade. Os anos de chumbo foram caracterizados pelos alunos como de muita repressão,
tortura, perseguições, prisões e terror psicológico e as marcas desse período parecem
permanecer nas falas dessas pessoas ainda nos dias de hoje quando o assunto é a Ditadura
Militar brasileira. Além disso, como afirma Bosi (2003), quando um acontecimento político mexe
com a cabeça de um determinado grupo social, a memória de cada um de seus membros é
afetada pela interpretação que a ideologia dominante dá desse acontecimento. Portanto, uma
das faces da memória pública tende a permear as consciências individuais. No momento em
que a abertura política se inicia, a Universidade já não é a mesma. O movimento estudantil já
está melhor organizado e tem instrumentos para esclarecimento e mobilização dos alunos por
uma ideologia contrária à do Regime. O cenário universitário e da Psicologia não é o mesmo de
1974 e isso permite grande influência na visão e memória dos participantes que chegam ao
curso nesse período.
Os entrevistados apontam para um detalhe importante, que vai ao encontro da influência
da ideologia, do grupo social ao qual o indivíduo pertence e da sua trajetória pessoal nas
memórias sobre a formação universitária durante o Regime: muitos alunos não viveram
situações como as relatadas pelo grupo de resistência. A grande maioria dos alunos de
psicologia passou pela graduação sem se envolver no movimento estudantil e na discussão
política sobre o Regime. Isso significa que não tomaram conhecimento da repressão intensa
sofrida por estes alunos e que, por todo o movimento repressão-resistência ocorrer de forma
velada, não diriam que houve forte repressão por meio de ameaças e terror psicológico, por
exemplo.
Os professores do curso, em sua maioria, também não se envolviam nas discussões e
movimento de resistência. Motta (2014) afirma que, durante o Regime Militar, o corpo docente
universitário possuía valores conservadores e que as ideias de esquerda não eram aceitas com
facilidade e se apoia no número de casos de professores presos em relação ao número de
prisões estudantis. As exceções vinham de professores recém-formados, alunos que viveram a
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reorganização do movimento estudantil contra o governo golpista e influenciou alguns docentes.
No curso analisado isto se confirma; os estudantes afirmam que se mobilizavam com rara
influência de docentes e levavam as discussões políticas para o âmbito universitário e de sala
de aula (quando o professor e o restante da sala permitiam). Ainda, muitos professores davam
aula em outros lugares, não havia contrato de exclusividade, por isso só iam à faculdade para
ministrar aulas, não passavam tempo na faculdade, nem era fácil o acesso dos alunos a eles, o
que também dificultava maior envolvimento.
Os grupos de estudo eram organizados pelos diretórios acadêmicos, que foram
reabertos na década de 1970 e partiam deles a maior atuação. Organizavam eventos culturais,
manifestações em passeata e paralisações, grupos de estudo e cine debates. Os participantes
falam de uma vida universitária preenchida por muito mais que as aulas da graduação, mas
espaços ocupados pelos alunos para realização de suas atividades de lazer, de discussão
política e de estudo complementar. A faculdade era referência cultural da cidade pelos eventos
e shows que organizava, trazendo cantores e bandas famosas para suas atividades. Além
disso, a faculdade possuía um prédio para o clube dos estudantes que era dividido em três
andares e a verba para manutenção e promoção das atividades era controlada pelos diretórios
acadêmicos.
Neste clube, além de atividades de cultura e lazer, ocorriam os cine-debates com filmes
censurados da época. Diversas vezes os filmes foram apreendidos e estudantes foram levados
pela polícia federal para interrogatório, porém, uma rede de solidariedade mantinha o grupo de
resistência que cobria gastos de amigos com recolhimento de dinheiro de todos, acionamento
de advogados e colegas de partidos clandestinos que pudessem auxiliá-los na delegacia. O
ambiente universitário composto pelos alunos, então, proporcionava uma consciência de
pertencimento para aqueles que participavam das atividades extra sala, tornando-se não só o
foco de resistência estudantil, mas também a rede de apoio dos estudantes em luta.
A faculdade era subsidiada com recursos do município e cobrava mensalidade, ou seja,
era uma fundação de direitos privados com fins públicos. Essa estrutura é repleta de
contradições e, durante o Regime, não era diferente. O fato de a instituição possuir uma
congregação, por exemplo, e um conselho de educação, contribuía para que os estudantes
impedissem a demissão dos poucos docentes que se posicionavam a favor deles. Ao mesmo
tempo que esta estrutura oprimia, gerava condições de mobilização e instrumentos para barrar
demissões e exclusão de funcionários e docentes contrários ao Regime. Assim, a formação
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universitária, à revelia do conservadorismo da graduação, desenvolvia nos estudantes que
participavam das atividades organizadas por eles mesmos, uma consciência crítica e reflexiva
sobre a realidade, possibilitando transformação.
Foi assim que a própria grade curricular da Psicologia foi sofrendo alterações. Os alunos
participantes das discussões políticas e do grupo de resistência ao Regime que se alinhavam
aos movimentos políticos de esquerda introduziam as discussões em sala de aula
gradativamente. Ao se formarem, tornavam-se professores do curso e, assim, propunham
mudanças no conteúdo das disciplinas e criavam novas disciplinas. O curso, ao fim dos anos de
1970 já possuía disciplinas com teor crítico-social que abordavam questões sociais e política da
educação brasileira que precisavam ser alteradas, embora não houvesse ainda propostas
revolucionárias.
Os alunos que participaram do curso no fim do período ditatorial e no período de
redemocratização foram responsáveis por continuar o trabalho iniciado pela reorganização do
movimento estudantil no fim dos anos de 1960 e incluir propostas de transformação social, para
além das críticas. O curso de psicologia da faculdade que em 1988 foi encapado por uma
instituição pública, tornou-se símbolo de resistência e luta política e esse reconhecimento,
apesar do tempo e do cenário político atual não ser o mesmo, perdura nos dias de hoje; É
lembrado em momentos de rearticulação do movimento estudantil do campus em que durante
as greves, assembleias e paralisações estudantis e discussões sobre o cenário políticoeducacional onde a maioria dos estudantes são de psicologia.
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Educação como dimensão pré-violadora aos direitos humanos
Letícia Brambilla de Ávila1

RESUMO
O significado e o conteúdo que os direitos humanos possuem podem ser construídos, como
no diálogo entre Celso Lafer e Hannah Arendt, ou inventados, como na analogia de
Herrera Flores a partir de Gabriel Celaya. Para que seja possível essa construção ou essa
invenção com participação ampla é preciso que as pessoas sejam incluídas, se considerem
incluídas e vejam o outro dessa mesma maneira. Nesse sentido, a educação em direitos
humanos (EDH) é um dos caminhos para formação de espaços em que os direitos
humanos sejam conhecidos, discutidos, transformados, vivenciados. Há mais de uma
década o Brasil possui a política pública do Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos (PNEDH). Esse plano advém de debates internos e externos ao contexto
brasileiro. A EDH é também prevista em tratados internacionais. Contextualiza-se, nesse
trabalho, o sentido dos direitos humanos e da EDH contemporaneamente, levando em
conta os debates sobre universalismo e relativismo e a compreensão de que o aporte
jurídico é apenas um dos que os alicerçam. Assim, são apresentadas questões trazidas por
relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E é conceituada a
noção complexa desenvolvida por Joaquín Herrera Flores, que se volta à diversidade das
lutas por dignidade e traz contribuições para o caráter pedagógico dos direitos humanos.
O objetivo é trazer a EDH como uma dimensão pré-violadora que se insere no contexto
cotidiano para a formação de cultura de respeito aos direitos humanos.

Palavras-chave: direitos humanos, educação.
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INTRODUÇÃO
Os direitos humanos- ao lado de outras palavras e/ou expressões como dignidade,
igualdade e democracia- estão no cotidiano, seja por meio das notícias da mídia, seja na
expressão da opinião das pessoas. Há um desacreditar quando essas palavras estão num
contexto de conflito com o que se pensa sobre seu significado, como se, assim, fosse
possível descartá-las ou há esperança, às vezes, altruísta ao invocá-las ou, ainda, há
confusão com o que são ou podem ser. Mas não é possível negar que, dentre diferentes
perspectivas, uma sociedade livre, justa e solidária, com desigualdades mais amenas e sem
discriminação seja um objetivo que se deseja buscar para além da letra da Constituição.
O significado e o conteúdo que os direitos humanos possuem podem ser
construídos, como no diálogo entre Celso Lafer e Hannah Arendt, ou inventados, como na
analogia de Herrera Flores a partir de Gabriel Celaya. Para que seja possível essa
construção ou essa invenção com participação ampla é preciso que as pessoas sejam
incluídas, se considerem incluídas e vejam o outro dessa mesma maneira. Nesse sentido, a
educação em direitos humanos (EDH) é um dos caminhos para formação de espaços em
que os direitos humanos sejam conhecidos, discutidos, transformados, vivenciados.
O objetivo é contextualizar o sentido dos direitos humanos e da educação em
direitos humanos contemporaneamente. Para tanto, são, brevemente, apresentadas
questões trazidas por relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Conceitua-se de direitos humanos a partir da noção complexa desenvolvida por Joaquín
Herrera Flores, que se volta à diversidade das lutas por dignidade e direitos. A educação
em direitos humanos é abordada como dimensão pré-violadora que se insere no contexto
cotidiano para a formação de cultura de respeito aos direitos humanos.

1. Contexto dos direitos humanos: conflitos e reivindicações
Muitos são os dados que dizem que há um contexto de violação de direitos
humanos. Por exemplo: segundo o Ministério da Saúde duas a cada três vítimas de
violência atendidas em uma unidade de saúde em 2014 eram mulheres que sofrerem
violência doméstica, o que representam 405 mulheres por dia; a violência contra mulher
branca entre 2003 e 2013 caiu 11,9% e contra a mulher negra subiu 19,5%; nesse período,
os homicídios femininos caíram 5,8% nas capitais, enquanto nos estados e no DF subiram
8,8%, demonstrando a interiorização da violência. Esses são dados do Mapa da Violência
de 2015, que busca trazer números consistentes que revelem as desigualdades sociais.2
2
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No entanto, em vez de um quadro geral de violações, opta-se nessa pesquisa por
trazer apontamentos de um relatório da ONU, intitulado “O Protesto Social na América
Latina”3. Esse relatório traz três olhares que são pertinentes para a educação em direitos
humanos: a participação da população em protestos, reivindicando direitos; quais tipos de
conflitos levam a esses protestos; tensões institucionais. O primeiro remete a um dos
principais propósitos da educação em direitos humanos: o empoderamento das pessoas
para que reconheçam suas identidades e busquem que suas vozes sejam ouvidas. O
segundo se volta ao que essas pessoas em suas coletividades dizem sobre quais são suas
reivindicações por si mesmas. Essas questões esbar ram necessariamente no Estado, que
revela suas tensões institucionais.
A América Latina é marcada por recentes governos ditatoriais nas décadas de 70 e
80 e pela severa desigualdade social. É esse contexto que desafia a educação em direitos
humanos para que abra janelas sob uma nova ordem democrática e dê voz e
reconhecimento às pessoas e aos grupos marginalizados.
Entre os países latino-americanos, o Brasil ocupa uma porção intermediária
quanto à renda. A população pobre representa porcentagem média e há emergência da
classe média. Nesse mesmo cenário, encontram-se a Costa Rica, o Panamá, a Colômbia, a
Bolívia, o México, a Venezuela e o Equador. O Uruguai, a Argentina e o Chile possuem
condições melhores.4 Ao mesmo tempo, o Brasil está incluído entre países do Cone Sul
quando se trata de estabilidade democrática, com identidades nacionais mais fortes e mais
infra-estrutura política-institucional.5 Porém, o relatório constata ainda que na percepção
da população brasileira, a democracia possui baixa legitimidade, ao contrário da maioria
dos outros países.6
A desigualdade social diminui na América Latina nos últimos dez anos, devido ao
crescimento econômico e, principalmente, aos programas sociais de transferência renda,
que envolvem a permanência na escola dos filhos, a manutenção das vacinas e a maior
3

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem feito um trabalho de denúncia
sobre as violações de direitos humanos. No entanto, um dos problemas desse trabalho é o fato
dos dados serem fornecidos pelos próprios Estados que muitas vezes estão interessados de
que essa denúncia não venha a tona. Porém, vale dizer que é um trabalho nutrido por uma
visão complexa de direitos humanos, capaz de denunciar questões relevantes. FLORES,
Joaquín H. A (re)invenção dos direitos humanos, Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. p. 99
4
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, América Latina aborda
as novas demandas sociais para além da redução da pobreza. Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3744> Acessado em: 15/04/2015.
5
ONU.
O
Protesto
Social
na
América
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Disponível
em:
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http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/Understanding%20Social%2
0Conflict%20in%20Latin%20America%202013%20SPANISH.pdf> Acessado em: 30/06/2015 p.
115
6
Ibidem p. 189
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frequência no sistema de saúde. Mas ainda dez entre os 15 países mais desiguais do
mundo estão na região, sendo o Brasil o mais desigual deles.7
Ao lado, dessa realidade sócio-econômica, a América Latina possui tensões
institucionais e culturais, que se expressam por protestos e demonstram participação
cidadã. O relatório “O Protesto Social na América Latina” fez uma análise dessa realidade
a partir de 54 jornais em 17 países entre outubro de 2009 e setembro de 2010. Os jornais
foram agregados em grupos midiáticos: pequeno, médio e grande.8 Foi constatado que a
região ampliou o acesso à tecnologia e que, com isso, a população tem uma comunicação
facilitada e se articula regional e internacionalmente.9
Um dos campos de conflito, que corresponde a quase 50 por cento do total, diz
respeito à ampliação de necessidades básicas, como questões trabalhistas, conflitos
agrários e de propriedade e mobilizações contra ou a favor de certas medidas políticoeconômicas (aumento ou redução de impostos, estatização ou privatização de empresas,
questões orçamentárias). Desse tipo de conflito, o relatório identificou no Brasil a maior
taxa, 63 por cento. Outro campo aborda conflitos institucionais e gestão administrativa,
que são motivados pela insuficiência dos serviços públicos, pelo questionamento da
eficácia da administração frente a leis e ao cumprimento de seus compromissos. Do total
de conflitos brasileiros, esses correspondem a 28 por centro. Há também conflitos de
matriz cultural da sociedade, dos quais em quantidade corresponde a aproximadamente
15 por cento do total da região e nove por cento no Brasil. Reúnem demandas referentes a
ideologias políticas, meio ambiente, direitos humanos, crenças, identidade e gênero. Em
quantidade geral de conflitos, o Brasil apresentou um nível médio-alto, com número acima
de 150.10
O relatório avalia também que os indicadores de número de conflito por
habitante não se mostra como dado mais significante. Nessa perspectiva, no caso do Brasil,
tem-se nível bastante baixo de conflitos. Mas é uma análise que leva a equívocos. Pois uma
eventual crise de governabilidade com surgimento de violência, ainda que levantada por
grupos específicos, pode repercutir em toda a população no território nacional.11
Em longo prazo, as tensões se dão pela perpetuação de um modelo de
desenvolvimento ainda excludente em uma sociedade marcada pela desigualdade
complexa e multifacetada. Muito embora haja uma significativa melhora na redução da
7

Idem
No Brasil no grupo midiático grande foi escolhido jornal “O Globo”; no médio, O Estado de
São Paulo e Jornal de Brasília; e no pequeno, Jornal do Brasil.
9
ONU. O Protesto Social na América Latina. Op. Cit. p. 121
10
Ibidem p. 127 e 169
11
Ibidem p. 153
8
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pobreza, ainda persistem muitos problemas. Há uma distância entre a formulação de
políticas públicas e o poder institucional do Estado de implementá-las para que, então, as
pessoas que devem ser beneficiadas sejam de fato. O relatório considera que essa é uma
das barreiras mais duras para o desenvolvimento e a democracia latino-americana.12
A questão social que propulsiona o conflito é a necessidade por qualidade de vida
urbana, com mais demandas de consumo coletivo, como emprego, água potável,
eletricidade, educação e saúde. Com déficit na industrialização, há uma grande expansão
de setores informais nas cidades. Essa situação associada à insuficiência das políticas gera
o que o relatório avalia como debilidade crônica do Estado, em especial quanto às
camadas mais pobres e excluídas.13
Assim, a desigualdade não se caracteriza apenas pela ordem econômica, mas por
toda a vida social. As interseções entre indivíduos e coletividades se marcam por relações
de poder e de subordinação que se embasam em aparência física, na classe, na origem
étnica, em percepções linguísticas e um conjunto de base cultural da identidade de si
mesmo e do outro. Isso possui caráter histórico construído por memória coletiva. A
desigualdade latino-americana tem essa característica em seu bojo estrutural.14
Os conflitos de origem étnica (em que grupos se definem pelo reconhecimento de
sua

genealogia

comum,

cosmovisões,

laços

históricos,

elementos

linguísticos,

comportamentais e religiosos) possuem problemas de exclusão crônica desde a época
colonial. Houve uma negociação do outro por meio da conquista territorial, da
evangelização e da colonização- questão que não foi completamente resolvida com o
surgimento das repúblicas. Com isso, a ideia de desigualdade está vinculada a um padrão
histórico de hierarquia e uma cultura de negação do outro que põe barreiras na
mobilidade social. Há que se pensar em uma sociedade que inclua culturas que não
tenham base cristã, modernizada e branca.15
Esses são panos de fundo dos conflitos que ocorrem na América Latina, que
possuem natureza institucional, social e cultural. Assim, as características nacionais são
também de muita pertinência, mesmo diante de tendências regionais. Porém, nos distintos
contextos que vivem os países, o Estado e a sua articulação com a sociedade é uma grande
oportunidade construtiva.
As demandas são, em sua maioria, destinadas ao Estado (oito em cada dez
conflitos), afirmando um papel centralizador da coletividade. Existem oportunidades
12

Ibidem p. 273-274
Ibidem p. 94-95
14
Ibidem p. 215
15
Ibidem p. 42
13
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econômicas e políticas para que haja avanços significativos para o desenvolvimento e a
democracia, se houver uma melhora abrangente da capacidade política dos Estados de
processar os conflitos e as sociedades plurais. Há necessidade de prosseguir para estado de
equilíbrio entre o Estado- com instrumentos e espaços institucionais amplos e eficazes
para processar os protestos de forma positiva- e a sociedade- ativa e atuante na
participação cidadã, na vida pública e na dinâmica da ação coletiva. O encerramento dos
conflitos deve ser buscado por negociações em que haja o mínimo de violência e de
agressão. Deve haver um elo entre os atores desse processo (Estado e sociedade), ambos
atuando autonomamente e com capacidade deliberativa.16
A capacidade de processamento dos conflitos depende de questões institucionais e
partidárias. A partir disso, há meios institucionais fortes, meios informais e também um
meio híbrido entre a formalidade e a informalidade. Entre os Estados latino-americanos,
predomina uma baixa estabilidade com pouca negociação e propostas de soluções,
deixando de trazer para a ocasião do protesto um sentido de coesão social e de expansão
democrática. Segundo o relatório, o Brasil se encontra nessa porção híbrida de tratamento
dos conflitos.17
Por outro lado, a América Latina tem registrado redução na desigualdade desde
os anos 2000. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2013 previu que até 2030 há
perspectiva de crescimento da classe média no sul global.18 A desigualdade do continente
muito se refere à falta de mobilidade social. Quando a mobilidade ocorre, está associada a
elementos vinculados à família, tais como sucesso escolar, a raça ou a etnia, o local de
nascimento dos pais. Ou seja, há a manutenção de um mesmo padrão de distribuição de
renda entre gerações.19
Assim, os membros de grupos desfavorecidos (no que se incluem aspectos
culturais de discriminação) possuem grandes dificuldades de progredir. Essa situação é,
especialmente, mais grave quando carecem de uma voz política, que serviria de modo de
compensação para galgar melhorias- e, com isso, são os últimos beneficiados da
distribuição de renda. O PNUD afirma que sociedades mais igualitárias são essenciais
para um desenvolvimento humano e sustentável e requerem mais participação política,
representatividade e responsabilidade dos governos.20

16

Ibidem p. 276
Ibidem p. 277
18
ONU.
Relatório
de
Desenvolvimento
Humano
2013.
Disponível
em:
<http://www.pnud.org.br/HDR/arquivos/RDHglobais/hdr2013_portuguese.pdf> Acessado em:
11/01/2015 p. 14
19
Ibidem p. 52
20
Ibidem p. 38
17
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O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2014 afirma ainda que é uma
interpretação errônea a que apenas os países ricos podem prestar serviços sociais básicos
universais. Todos os relatórios de desenvolvimento humano elaborados pelo PNUD vêm
afirmando que as pessoas devem estar em primeiro lugar. A prestação de serviços básicos
de forma universal pode aumentar a competência social e reduzir a vulnerabilidade social,
podendo ainda fazer com que as oportunidades dadas se igualem aos resultados obtidos. A
educação pública de alta qualidade pode mitigar a diferença entre crianças vindas de
famílias pobres e crianças de famílias ricas, perpetuando benefícios no longo prazo entre
as gerações.21
Segundo relatório da Oxfam, a desigualdade econômica afeta o acesso à
educação. Quando esses fatores são combinados com outros pontos de fragilidade, como o
gênero e a moradia em zona rural, o acesso é ainda mais limitado. Assim, consideram que
serviços públicos de saúde e de educação gratuitos e universais podem mitigar o impacto
da desigualdade de renda. A esse respeito, o relatório demonstra que no Brasil (e também
na Argentina, Bolívia, México e Uruguai) reduziu a desigualdade em 20%. Atribui
também à educação a redução na desigualdade na República da Coreia.22 Observa-se,
então, que o relatório da Oxfam nesse aspecto vai ao encontro das constatações e
recomendações do PNUD. Pois considera que as políticas universais têm a capacidade de
fomentar a solidariedade de evitar estigmas sociais das pessoas vulneráveis.23

2. Direitos Humanos a partir da teoria crítica

Por mais básico que possa parecer um direito, não é um dado natural posto na
sociedade. Uma reconhecida proposição de Bobbio ensina que os direitos são históricos,
pois “nascem quando podem, não quando devem”24, sendo frutos de uma conjuntura de
luta de sua época. Nesse sentido, Herrera Flores, defende que toda a realidade está sujeita
a quebra e transformações, podendo ser inventada.25 Tendo em vista que o direito é
interpretado continuamente, os pensadores contemporâneos apresentam perspectivas
21

ONU.
Relatório
de
Desenvolvimento
Humano
2014.
Disponível
em:
<http://www.pnud.org.br/arquivos/RDH2014es.pdf> Acessado em: 11/01/2015 p. 9
22
OXFAM GB. Equilibre o jogo: é hora de acabar com a desigualdade extrema. Disponível em:
<https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-up-extremeinequality-291014-summ-pt.pdf>. Acesso em 10/02/2016.
23
ONU.
Relatório
de
Desenvolvimento
Humano
2014.
Disponível
em:
<http://www.pnud.org.br/arquivos/RDH2014es.pdf> Acessado em: 11/01/2015 p. 9
24
BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. 14ª edição. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 28
25
FLORES, Joaquín H. A (re)invenção dos direitos humanos, Florianópolis: Fundação Boiteux,
2009. p. 61
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distintas quanto ao que atribuem como a fundamentação dos direitos humanos. O que se
busca aqui é entender que, dentre algumas dessas, prevalece o sentido de direitos humanos
como fruto da luta por direitos.
Diante de um tempo de pluralismo, Celso Ludwig questiona a possibilidade e a
necessidade de uma fundamentação última para os direitos humanos. A esse respeito, faz
uma necessária distinção entre fundamentação e fundamentalismo, pois esse pode estarmais do que nas religiões- na cultura, na ciência, na política, no direito e na economia. O
fundamentalismo se reflete em atitudes que tomam em si a sua verdade como exclusiva,
absoluta, fechada e imutável ou a sua solução como única. Ao mesmo tempo, o tema da
fundamentação se torna importante em uma época em que “a incerteza parece ser a única
certeza possível”.26
Ludwig argumenta que a fundamentação dos direitos humanos é de grande
importância, uma vez que é por ela que se pode atentar desde onde, para quem e para que
eles são invocados.27 Entre a fundamentação e a prática, Steven Lukes considera que os
direitos humanos- com diferentes nuances- são, em geral, aceitos em quase toda parte, ao
mesmo tempo que violados em quase toda parte. Afirma, no entanto, que ainda assim essa
aceitação é relevante para que seja um impulso político para os que os defendem.28
A visão contemporânea de Direitos Humanos a partir da Declaração Universal de
Direitos Humanos da ONU, após o nazismo e as guerras mundiais, constitui um marco
jurídico. Por meio dela é previsto a universalidade dos direitos humanos, isto é, todos
possuem os direitos por ela elencados. O fundamento dessa extensão consiste na crença de
que a titularidade de direitos requer, unicamente, a condição de pessoa. Nas palavras de
Piovesan essa perspectiva entende que “o ser humano é como ser essencialmente moral,
dotado de unicidade existencial e dignidade, esta como valor intrínseco à condição
humana”.29 Assim, todos os tratados internacionais de direitos humanos posteriores
partem dessa concepção. A Declaração Universal é amplamente ratificada, demonstrando
uma consciência ética compartilhada nesse sentido. Disso, é possível buscar a proteção de
um “mínimo ético irredutível”.30 Conforme Boaventura de Sousa Santos:

26

LUDWIG, Celso. Direitos humanos: fundamentação transmoderna. In: SILVA, Eduardo F.,
GEDIEL, José A., TRAUCZYNSKI, Silvia C. (org.) Direitos humanos e políticas públicas.
Curitiba: Universidade Positivo, 2014. p. 16
27
Ibidem. p. 17-18
28
LUKES, Steven. Cinco Fábulas sobre Direitos Humanos In: ISHAY, Micheline R. (org)
Direitos Humanos: Uma Antologia: Ed. USP, 2006. p. 394
29
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006. p.
13
30
Ibidem p. 53
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a hegemonia dos direitos humanos como linguagem de dignidade
humana é hoje incontestável. No entanto, esta hegemonia convive
com uma realidade perturbadora. A grande maioria da população
31
mundial não é sujeito de direitos humanos.

Apesar de a Declaração trazer diversos elementos para o que se entende por
direitos humanos e haver a ratificação por mais de 190 países ao longo dessas seis décadas
de existência, é preciso pensar em que medida esses direitos são universais para todas
essas diversas culturas, principalmente culturas que não possuem berço ocidental e que
não integram os países do contexto em que foi concebida.
Partindo do pressuposto de que os direitos humanos são aceitos em quase toda
parte, mas que ao mesmo tempo são criticados por sua universalidade, por seu
eurocentrismo ou por ser um discurso vazio, Lukes traz algumas historias sobre
concepções que afastam a teoria de direitos humanos (utilitarismo, comunitarismo e
marxismo). Nelas, leva o leitor a imaginar como seria a vida em um país ou um mundo em
que não existissem os direitos humanos pela prática dessas concepções, apresentando os
ideais dessas sociedades e seus problemas. O autor alerta para o fato de que as historias
não correspondem a uma sociedade real, nem refletem totalmente tais concepções, mas são
caricaturas para compreender pontos essenciais de diferentes posições sobre direitos
humanos.32
Em “Utilitária”, as pessoas possuem espírito público com forte sentimento de
propósito coletivo. Embora disputem por significados do que é utilidade, concordam com
o princípio “de que o que conta é o que pode ser contado”. Assim, frente às decisões que
precisam ser tomadas fazem contas e utilizam indicadores para entender qual representa
a maior soma de utilidade. Por essa razão, os direitos humanos não existem em Utilitária,
pois as contas são mais úteis. O problema dessa sociedade é que em nome do benefício
geral sacrifícios individuais são envolvidos.33
Em “Comunitária”, também possuem um alto grau de espírito público, são mais
amistosos e, entre si, há uma forte relação de identidade, sendo essa a principal
característica. Os comunitarianos se baseiam nos conhecimentos tradicionais lentamente
evoluídos. Não acreditam nos direitos humanos, pois são abstratos e fictícios (não se
baseiam no tempo e na circunstância da comunidade). Com as ondas de imigrição,
Comunitária se tornou a “Comunidade de Comunidades”, dando valor à política de
31

SANTOS, Boaventura de S. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. São Paulo:
Cortez, 2013. p. 15
32
LUKES, Steven. Op. Cit. p. 393-394
33
Ibidem. p. 394-395
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questão

do

reconhecimento esbarra

nas

“subcomunidades”. Alguns grupos são colocados em subcomunidades que os reconhecem,
mas eles não a reconhecem. Outros grupos se reconhecem em uma subcomunidade, mas
não reconhecidos pelas outras. A questão é o problema do relativismo. Pois diferentes
subcomunidades têm crenças incompatíveis entre si e por isso dispõem de práticas que
maltratam, degradam ou perseguem grupos, indivíduos ou seus próprios membros (os
não-, os ex-, os trans- e os anti-identificados) que escapem do seu ideal de identidade. Mas
o relativismo oficial permite que essas práticas prossigam sem debates.34
O nome da terceira sociedade é “Proletária”, que remonta ao tempo que houve
luta de classes. Por esse motivo vêem direitos humanos como uma fábula moral que
desmobilizava a luta de classes. Há muito tempo, entretanto, as classes sociais
desapareceram, o Estado e os direitos não existem mais. Por não serem mais necessários,
há assim uma sociedade humana. Não se trata de um país, mas do mundo inteiro. Os
proletarianos têm vidas variadas e gratificantes. O grande problema de Proletária é não
existirem problemas. Os visitantes de outros planetas não acreditam no que vêem,
perguntam-se se não existem conflitos na distribuição de recursos ou em agitações
internas.3536
Numa outra historia, a Libertária, Lukes descreve a sociedade baseada na
economia capitalista e no direito à propriedade, que adere aos direitos humanos. Todos
são iguais e os direitos civis e políticos são respeitados. Grupos vulneráveis, como os
34

Ibidem. p.396-397
Ibidem. p. 398-400
36
Essas concepções são trazidas por Lukes em um capítulo da obra “Antologia de Direitos
Humanos”, na qual, mais adiante, Eric Hobsbawn situa a agenda da esquerda (a favor de
grandes causas universais, como o socialismo) e a política de identidade. A esquerda, ao
contrário de grupos específicos que formam a política de identidade, contempla uma agenda
ampla para todos. No entanto, dentro dela há afinidade, apoio e alianças com esses grupos.
Hobsbawn faz a crítica de que desde os anos 1970 há uma tendência em intensificar a política
de identidade. No seu entendimento, esses grupos estão voltados para si mesmos- e não para
essa agenda universal- havendo o risco de que seja meramente uma aliança de minorias, que
fazem pressão para seus interesses. Entretanto, há uma política de identidade que se baseia
num apelo comum e é assim abrangente. HOBSBAWN, Eric. O Universalismo da Esquerda In:
ISHAY, Micheline R. (org) Direitos Humanos: Uma Antologia: Ed. USP, 2006. p. 457-461
Boaventura de Sousa Santos, entretanto, vê a mesma questão de forma distinta. Os direitos
humanos ganharam nas últimas décadas uma visão mais progressista, em que a esquerda,
que antes preferia a linguagem da revolução e do socialismo, passou a reinventá-los em
política emancipatória. SANTOS, Boaventura de S. Para uma concepção multicultural dos
Direitos Humanos. Contexto internacional. Rio de Janeiro, volume 23, nº 01, janeiro/junho
2001, p. 11 Nesse sentido, é a visão de Herrera Flores que afirma que os direitos humanos
devem ser uma defesa para neoliberalismo que destrói conquistas das lutas de movimentos
sociais, partidos políticos de esquerda e sindicatos. Os direitos humanos são vistos nessa nova
perspectiva- diferente do contexto da Declaração Universal de 1948- agregando ideias e
conceitos que permitam avançar na luta pela dignidade humana. FLORES, Joaquín H. Op. Cit.
p. 71
35
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pobres, os deficientes e os enfermos recebem caridade e os libertarianos não consideram
essa situação uma injustiça. Mas essa sociedade não leva os direitos humanos a sério, uma
vez que esses grupos não possuem poder igual de organização e de influência na política ou
de articular suas ideias ou de ser representado autenticamente na vida pública. Os
libertarianos também não reconhecem como injusto o direito ilimitado de acúmulo frente
a seus esforços pessoais para benefícios próprios e de suas famílias.37
Por essas historias pode-se visualizar que há problemas com reconhecimento
universal de direitos humanos na sociedade capitalista, mas que rejeitá-los por isso não
representa uma boa alternativa. Por um lado, é preciso considerar que: há restrições na
busca do que é mais vantajoso para a sociedade; é preciso ver as pessoas para além de suas
“etiquetas de identificação”, sem que a cultura também venha a ser uma abstração de
práticas localizadas; e na condição humana há um conjunto de fatos em que os conflitos
serão permanentes. Por outro lado, não é possível afirmar que os direitos humanos são
respeitados em uma sociedade com desigualdades econômicas expressivas e na qual o
valor do lucro é o preponderante. A posição de Lukes é que defender os direitos humanos
é possibilitar que conflitos e argumentos políticos tenham lugar, no qual se requer que não
haja cumplicidade com as violações. Assim, aponta, sem afirmar a sua completa
viabilidade, para uma sociedade em que as pessoas sejam tratadas com igual valor e
legitimidade em outra estrutura política e econômica.38
Na crítica à concepção de direitos humanos da sociedade capitalista, Her rera
Flores afirma que os direitos humanos nessa perspectiva endossam o conservadorismo e
são utilizados para “justificar o injustificável39. Pois ignoram abismos entre os países
enriquecidos e países, estrategicamente, empobrecidos, tendo em vista questões como as
políticas colonialistas, as dívidas externas imensuráveis, os poderes privados e
corporativos das multinacionais.40
O universalismo dos direitos humanos, a partir da criação da ONU tem como o
centro a Europa. Seria possível congregar tantas culturas em uma carta de direitos que
parte de um contexto específico? Assim, a crítica que também se faz é que não se pode
desconsiderar as demais culturas para a construção universal, perdendo assim sua própria
pretensão de universalidade.41
Dessa maneira, a Declaração pode ser vista de uma forma etnocêntrica, se tomar
a visão de mundo ocidental como o centro, passando a considerar o outro a partir de seus
37

LUKES, Steven. Op. Cit. p. 402-404
Ibidem p. 401-410
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FLORES, Joaquín H. Op. Cit. p. 26
40
Idem
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FLORES, Joaquín H. Op. Cit. p. 120
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valores, modelos e definições de formas de vida. Não há reconhecimento do outro e,
principalmente, não há diálogo intercultural. Santos atenta para uma aspecto importante
da Declaração: nela, são contemplados como sujeito apenas o indivíduo e o Estado- e não
os povos.42
O reconhecimento da diversidade cultural como um elemento essencial para
tratar de direitos humanos passa a constituir uma declaração da UNESCO em 2002. A
diversidade cultural é, então, um patrimônio comum da humanidade, em um
entendimento de que ela é tão essencial quanto a diversidade biológica, devendo ser
reconhecida para benefício das gerações presentes e futuras. Afirma, ainda, que: “a defesa
da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade
humana”.43 Assim, o reconhecimento de uma pluralidade de culturas imersa em um
contexto de diversidade é fundamental para compreensão de direitos humanos que não
seja restritiva.
Na concepção de Boaventura, as culturas são incompletas e a partir disso propõe
a hermenêutica diatópica. O nome vem da compreensão de que as culturas são compostas
por constelações de topoi44, que Boaventura expressa como universos de sentidos
diferentes. É pela incompletude que uma cultura pode dialogar com outra, ao reconhecer
o seu topoi.45
Assim, pode-se entender que as culturas não são estanques e tampouco
garantidoras naturais de direitos. Podem, como conta Lukes em suas historias,
representar opressões, injustiças e mesmo ausência de identidade. Herrera Flores trata do
assunto com precisão. Segundo ele, a norma, tal qual a Declaração Universal e outros
tratados, não são capazes de assegurar uma identidade comum e, ao mesmo tempo, a
cultura e a garantia da diferença não é algo fechado.46
Portanto, a direção do que se pretende com direitos humanos tem ser direcionada
à construção de uma cultura dos direitos que seja pautada tanto na universalidade das
garantias, como no respeito à diferença. A sociedade deve, dessa forma, resistir às
conformações do Estado e às da cultura, quando representam uma medida de exclusão e
de opressão. Há, assim, um direito político que Flores chama de racionalidade de
42

SANTOS, Boaventura de S. Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos. São Paulo:
Cortez, 2013. p. 20
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UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. 2002. Disponível em: <
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em: 10/12/2015.
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Topoi são lugares comuns que as pessoas utilizam como ponto de partida de sua
argumentação.
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SANTOS, Boaventura de S. Para uma concepção multicultural dos Direitos
Humanos. Contexto internacional. Rio de Janeiro, volume 23, nº 01, janeiro/junho 2001, p. 23
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FLORES, Joaquín H. Op. Cit. p. 155-158
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resistência.47
Há de um lado uma formação de consensos num patamar internacional; e de
outro, uma construção local. Boaventura entende que a convivência desses dois níveis deve
se dar por meio de multiculturalismo, em que haja relação equilibrada e mutuamente
potenciadora.48
Congregar os direitos humanos em sua perspectiva local é entender que “falar de
direitos humanos significa falar da vida concreta dos sujeitos em uma comunidade como
modo de realidade”. É daí que se pode tratar sobre a sua efetividade ou o seu desrespeito.
Chama atenção no mundo atual a drástica situação de violação de direitos humanos.
Ludwig afirma que esse cenário é inevitável se a fundamentação estiver alinhada ao
sentido hegemônico, que tem origem e destino no mercado do capital globalizado, no qual
não se pode atingir as necessidades básicas ou a dignidade da pessoa humana. Por isso,
acentua que a fundamentação crítica contra-hegemônica que se baseia na vida dos
sujeitos- cujos direitos são negados para maiorias oprimidas e minorias discriminadas.
Eles vêm antes, depois e contra o mercado.49
Agregando essas ideias, Melina Fachin alicerça três pilares para repensar os
direitos humanos: a conexão com a realidade; o reconhecimento da complexidade dos
Direitos Humanos, abandonando uma fundamentação única; e a sustentação da
pluralidade, diversidade e alteridade, baseada na interculturalidade.50
Conforme Flores, não se afasta a existência de patamares de direitos universais,
mas o que surge como uma questão desigual é tomar o universal, com referência
eurocêntrica, como ponto de partida. A universalidade deve ser compreendida como uma
confluência, após um processo, em que há conflitos, discursos e diálogo. Dessa forma há
um encontro construído de propostas. O que é defendido, então, é um universalismo de
chegada, em oposição ao universalismo de partida.51
Piovesan, a esse respeito, observa que Flores celebra um universalismo pluralista,
com marco em uma concepção concreta e material de dignidade. Nessa composição
multifacetada, os direitos humanos são resgatados como marco pedagógico e de ação,
tendo em vista que vem como um tema impuro e intercultural, tornando-se uma força
47
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SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma concepção multicultural dos Direitos
Humanos. Contexto internacional. Rio de Janeiro, volume 23, nº 01, janeiro/junho 2001. p. 16
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LUDWIG, Celso. Op. Cit. p. 28-34
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FACHIN, Melina. Universalismo VERSUS Relativismo: Superação do Debate Maniqueísta
acerca dos Fundamentos dos Direitos Humanos. In: Direitos Humanos: Fundamento, Proteção
e Implementação: desafios e perspectivas, PIOVESAN, Flavia (org.); IKAWA, Daniela (org.),
vol. II. p. 91-92
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catalisadora de distintas lutas pela dignidade humana.52
Assim, pensar em direitos humanos significa refletir sobre direitos universais no
mesmo passo que se trata de respeito à diversidade, de reconhecimento integral do outro
como pessoa em igualdade, sem negar o que lhe diferencia. Celso Lafer compartilha com
Hannah Arendt a visão da “possibilidade de um mundo comum, assinalado pela
diversidade e pluralidade e vivificado pela criatividade do novo, que deriva do exercício de
liberdade”.53
No sentido de direitos humanos exposto, cabe compreender a sua complexidade a
partir de Herrera Flores. O ponto de partida é a ideia de que não se baseiam
exclusivamente nos textos normativos, nem são totalmente relativos e tampouco devem
servir para endossar um sistema econômico excludente. A sua definição está baseada em
uma visão complexa, que congrega as complexidades cultural, empírica, jurídica,
científica, filosófica, política e econômica.54
A complexidade cultural se relaciona, conforme exposto anteriormente, à
pretensão universal e à existência de culturas que possuem particularidades que podem
não ser consonantes umas às outras. Um exemplo é que povos indígenas não possuem a
palavra “direito” em suas línguas. A complexidade empírica chama atenção para a
natureza deontológica dos direitos, de modo que instrumentos jurídicos expressam o
campo do dever ser e não do ser. A complexidade jurídica se relaciona à empírica,
reafirmando que a norma em si não garante o seu reflexo na realidade, ela é um meio e um
instrumento para demandas sociais, que depende do conjunto de valores da sociedade. A
complexidade científica atenta para o fato de que as teorias que se constroem sobre
direitos humanos são frutos das conformações das lutas sociais, do contexto, do tempo
histórico e, assim, não há uma abstração que seja neutra puramente. Pela lente da
complexidade filosófica, refuta-se o essencialismo, ou seja, a compreensão da essência pura
do ser humano, pois essa tentativa reduz a própria realidade. Os direitos humanos são um
fenômeno político e por isso tem de ser entendidos por uma complexidade política,
penetrada de interesses ideológicos. Por fim, a complexidade econômica destaca a
compreensão de pessoa do capitalismo como indivíduo de mercado. Com isso, é inegável
que os direitos humanos estão em oposição a essa lógica.55
A visão complexa auxilia a compreensão de direitos humanos para além das
52

PIOVESAN, Flavia. Prefácio. In: FLORES, Joaquín H. A (re)invenção dos direitos humanos,
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.
53
LAFER, Celso. A reconstrução dos Direitos Humanos. São Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 20
54
FLORES, Herrera. Op. Cit. p. 41-43
55
Ibidem P. 41-60

137

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

normas, da eficácia e da efetividade jurídica. Apesar de constituírem referências
importantes para proteção de direitos, não são as únicas necessárias. A esse respeito David
Sánchez Rubio coloca que comumente adota-se uma defesa pós-violatória de direitos
humanos voltada à defesa de uma argumentação em reivindicações aos tribunais de
justiça: “fica a impressão de que só existem quando já foram violados, não importando
aquela dimensão da realidade que constrói ou destrói antes da atuação do Estado.”56 Na
análise do autor, isso leva a uma cultura de direitos humanos simplista, deficiente,
insuficiente e estreita.57
A partir disso, ele traz outros elementos para a constituição dos direitos
humanos. O primeiro deles é a luta e a ação social, pelas quais são abertas ou ampliadas a
liberdade e a dignidade humana. O segundo elemento é uma dimensão pré-violadora, que
se relaciona com a atuação humana, a sensibilidade sociocultural e como os direitos
humanos são entendidos e (re)significados. Por fim, apresenta o terceiro elemento,
afirmando que são as relações e as práticas que as pessoas estabelecem que relevarão se
estão sendo construídas dinâmicas de reconhecimento, respeito e inclusão.58

3. Educação: uma parte e um instrumento da formação da cultura de respeito aos
direitos humanos

A educação, para Paulo Freire, deve permitir que o homem seja sujeito. Ser
sujeito significa construir-se como pessoa, ter relações recíprocas com outras pessoas,
fazer a cultura e a história, transformar o mundo. Assim, os educandos podem
transformar o saber ensinado, ao lado do professor.59 O ensino está associado à
aprendizagem, de modo que mais do que a transferir conhecimento, é a criação de
possibilidades para a produção e a construção de conhecimento.60
Isso não significa dizer que se possa abrir da ciência e da tecnologia, mas usá-las
como instrumento. A ciência é o saber elaborado que se busca aquisição, do qual há uma
grande necessidade de ser aprendido. Mas Freire combate esse saber transformado em um
“palavreado oco, vazio, sonoro, sem relação com a realidade circundante, em que

56

RUBIO, David S. Encantos e desencantos dos direitos humanos: de emancipações,
libertações e dominações. Trad.: Ivone Fernandes Morchillo Lixa; Helena Henkin. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 125
57
Ibidem. p.126
58
Ibidem p.127-128
59
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 45
60
Ibidem.. p. 21
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nascemos, crescemos e de que ainda hoje, em grande parte, nos nutrimos.”61 Essa visão
dialoga com a estratégia de conhecer os direitos humanos pensada por Herrera Flores.
Assim, a EDH não afasta conteúdos jurídicos de direitos humanos, mas não os contempla
de forma desconexa da realidade que se insere.
Freire afirma que a educação tem seus limites e que não transformará a
sociedade, nem será sua antecipação. Mas a educação é necessária para transformação.62
Assim, se há a compreensão de que a EDH é destinada à formação de cultura de respeito
aos direitos humanos, ela não significa diretamente essa transformação. Mas é em si parte
da transformação e é também um meio.
O que se entende e se propõe sobre a educação em direitos humanos está
associado ao modo que se compreende os direitos humanos. Olhando-os de um ponto de
vista mais normativo, assim é sua proposta de ensino. Se o ponto de partida está numa
visão mais complexa de direitos humanos, a EDH tende a ser assim tomada. Como Freire e
Illich ensinam, a educação não forma a sociedade, é a sociedade que a forma conforme os
valores que a guiam.63
Diversos conceitos podem ser atribuídos à educação em direitos humanos, seja
pelos documentos normativos que a afirmaram ou pelos autores que a estudam. As
abordagens mais amplas nesses e mais objetivas naqueles carregam o fundo comum de
que se trata do conhecimento sobre os direitos humanos de forma horizontal e
democrática e, principalmente, dos valores de direitos humanos, que levam ao
reconhecimento de si mesmo como sujeito de direito e ao reconhecimento dos outros de
igual modo.
Felisa Tibbits, em uma visão que privilegia o caráter normativo dos direitos
humanos, sintetiza que a EDH é um movimento internacional para promover a
consciência sobre a Declaração Universal e outras convenções e sobre os sistemas de
proteção, como um direito dos cidadãos de serem informados sobre esses tratados.
Também considera que a EDH não pode se furtar de uma visão crítica sobre a
universalidade e as culturas locais, formando uma área dinâmica em que há um convite
para refletir sobre o contexto de direitos humanos e seus conflitos.64
61

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 4.
ed. Rio de Janeiro: Pais e Terra, 1997. p.114
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FREIRE, P. & ILLICH, Ivan. Diálogo. In: Seminario Invitación A Concientizar y Desescolarizar:
Conversación permamente, Genebra, 1974. Atas. Buenos Aires, Búsqueda-Celadec, 1975. p.
84
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Ibidem. p. 30
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TIBBITS, Felisa; FERNEKES, William. Human Rights Education. In: PEDERSEN, Jon E.;
TOTTEN, Samuel. Teaching and Studying Social Issues: Major Programs and Approaches.
Charlotte: Information Age Publishing.
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A maioria dos outros autores, porém, tratam a EDH de forma mais ampliada,
que inclui tanto viés crítico quanto ao caráter normativo dos direitos humanos, quanto à
metodologia de ensino e aprendizado voltada às experiências. Conforme Marcia
Bernbaum, Nancy Flowers, Kristi Rudelius-Palmer e Joel Tolman, a EDH é “todo
aprendizado que desenvolve o conhecimento, as habilidades e os valores de direitos
humanos”. Além de um aprendizado cognitivo imerso no contexto das ferramentas
tradicionais da escola, é um conceito que inclui a formação de pensamento crítico e de
empatia com aqueles que experimentam a violação de seus direitos. Entre esses, elencam o
movimento de mulheres sufragistas, movimentos por direitos civis e o Holocausto, como
lições para que os professores encorajem os estudantes a pensar sobre questões como a
igualdade e a dignidade humana, para que reflitam também sobre questões atuais, como
pessoas em situação de rua e a violência doméstica. Ainda, a EDH é relevante para a vida
cotidiana dos estudantes, de modo que deve permear também as situações de conflitos
entre os estudantes.65
Com base no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e nos planos dos
âmbitos da ONU e da OEA, o projeto de lei de 2010 foi proposto, conceituando a EDH:

Mais que um simples conteúdo intelectual, a Educação em Direitos
Humanos deve ser entendida como mediadora entre a prescrição
normativa e a realização dos direitos na cotidianidade. Daí sua
importância para formar valores e atitudes de respeito aos direitos
humanos, desenvolver competências cidadãs de convivência,
aprender e ensinar mecanismos capazes de orientar as pessoas e
coletivos enquanto sujeitos de dignidade e direitos. A educação em
direitos humanos deve ter um papel orientador central em qualquer
política que pretenda enfrentar o problema da violência em suas
66
diversas modalidades e manifestações.

Candau conceitua educação em direitos humanos por três elementos. O primeiro
diz respeito à formação de sujeitos de direito nos níveis pessoal e coletivo. O segundo deles
é o empoderamento, isto é, as pessoas que não possuem poder nas decisões e nos processos
coletivos dentro da sociedade, por serem minoradas, devem tomá-lo para si. O terceiro
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FLOWERS, N., BERNBAUM, M., RUDELIUS-PALMER, K., & TOLMAN, J. (2000). The
human rights education handbook: Effective practices for learning, action and change.
Minneapolis: University of Minnesota Human Rights Resource Center.
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803.510
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Disponível
em
<www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9BB79AEDA0A463598
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abarca os processos de transformação para construção de uma sociedade democrática e
humana. Há, assim, correlação e interdependência entre esses elementos.67
A educação em direitos humanos tem especial importância por se tratar da
superação do autoritarismo e do retorno ao regime democrático, podendo atingir setores
sensíveis da sociedade. Propicia a consciência axiológica do povo, privilegia a voz de
pessoas tradicionalmente menos favorecidas na sociedade e fortalece a ideologia e a
cultura das pessoas.68
É um processo sistemático e multidimensional que tem por fim orientar a
formação dos sujeitos de direito em diversas dimensões, tais como conhecimentos
históricos de direitos humanos, suas relações internacional e local, formação cidadã,
processos metodológicos participativos e coletivos e ações em favor da proteção de direitos
humanos. O instrumento educativo é estratégico na promoção e na defesa e dos direitos
humanos. Além de ser um fim em si, a educação ganha mais importância se direcionada ao
pleno desenvolvimento humano, às potencialidades das pessoas e à valorização de grupos
socialmente excluídos. Essa compreensão de educação visa à construção de conhecimentos,
ao desenvolvimento de valores, de atitudes e de comportamentos, que gere uma cultura de
direitos humanos, em contraponto a uma cultura de desrespeito aos direitos humanos.69
Nesse sentido, para pensar os direitos humanos -e, assim, os nortes da educaçãoo discurso da igualdade tem de estar relacionado ao reconhecimento das diferenças, o que
significa combater as discriminações e os preconceitos.70
Warat assinala que a adoção de um conceito educativo desde e para os direitos
humanos é como uma estratégia didático-organizativa para uma pedagogia da vida e da
afirmação da alteridade. Por meio disso, a educação se volta para construção de mundo
com um mínimo de opressões e de exclusão social.71
Ainda, por meio desse aprendizado, há a incidência de valor existencial àqueles
que são oprimidos, permitindo que se chegue a práticas reivindicatórias de direitos de
alteridade. O que se almeja por fim é que as violações dos direitos humanos,
67

CANDAU, Vera M. Educação em direitos humanos: desafios atuais. In: SILVERIA, Rosa
Maria G. et al (org.). Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos.
João Pessoa: Universitária, 2007. p. 405-406
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MAGENDZO, Abraham K. Os problemas de Planejamento na Educação em Direitos
Humanos nas Democracias Latino-americanas em Processo de Restauração. In:
ANDREOPOLUS, George J. CLAUDE, Richard P. et al (org.). Educação em Direitos Humanos
para o Século XXI. São Paulo: Edusp, 2007. p. 667-668
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Idem
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CANDAU, Vera M. Op. Cit. p. 407
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WARAT, Luis Alberto. EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E EXCLUSÃO
SOCIAL: Fundamentos preliminares para uma tentativa de refundação. Disponível em:
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independentemente do local onde ocorrerem, sejam evitadas por todos e que ninguém seja
indiferente a elas.72
Freire ensina que a educação tradicional que tem por base uma prática bancária,
isto é, em que os educandos são meros receptores de conhecimento pronto e determinado,
tratando os sujeitos como desconexos de sua historia. Assim, as pessoas que são
marginalizadas são tratadas como “seres de fora”, enquanto, na verdade sempre estiveram
dentro da estrutura, a qual as transforma em “seres para o outro”. Freire propõe que não
haja uma incorporação ou uma inserção nessa estrutura, para que sejam “seres para si”.
Em outras palavras, os oprimidos devem se empoderar e ser parte de suas historias, não
estando à margem delas, servindo a outro.73
Nesse sentido, em diálogo com o papel significativo que os próprios educandos
possuem em sua educação voltada para emancipação e para reconhecimento dos demais,
Baldi traz uma reflexão sobre o ensino dos direitos humanos. Em contraposição à
restrição dos direitos humanos pela racionalidade jurídica e científica, o autor considera
que o recente uso da literatura, das artes visuais e do cinema para o debate dos direitos
humanos é relevante incentivando outra racionalidade estética e expressiva. No entanto, é
igualmente importante que não apenas mude o meio, mas o conteúdo desses debates.74
Assim, há direito de diferentes modos de conhecimento coabitarem a educação
em direitos humanos. Dessa forma, não apenas conhecimentos advindos da ciência
tradicional devem ser reconhecidos, mas “outros modos de vida têm sua própria validade
cognitiva”. Pois a pluralidade não significa tolerância, mas dar lugar a toda forma de
conhecimento, de sentido de vida e de cosmologia.75

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito embora a América Latina componha o rol de países que ratificam
Tratados Internacionais de Direitos Humanos, o contexto regional não deixa dúvidas de
que há desigualdades profundas e violações de direitos humanos. Por outro lado, nota-se
que a população se organiza em protestos e reivindica mais direitos ao Estado. Assim, a
proposição de Herrera Flores que ensina que os direitos humanos são processos abertos de
lutas pela dignidade traz significado aos direitos humanos e aos próprios Tratados. Desse
modo, a educação em direitos humanos é estratégia fundamental para a formação de uma
72
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cultura de respeitos aos direitos humanos, de modo que eles existam, preponderantemente,
como direitos- e não como violações.
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2

INTRODUÇÃO

O processo educacional no Brasil cuja população era formada por indígenas,
colonizadores (brancos) e mão de obra escrava (negra) surge a partir da
necessidade da formação de uma elite pátria, num processo sistematizado conforme
os ideais posivistas advindos da Europa, no séc XIX.

Com a independência e posterior instalação do federalismo e da forma republicana,
firmou-se a base elitizadora do Brasil: os grandes latifundiários, que também
representavam os cargos públicos no país, principalmente, os políticos. Assim, com
a formação de uma classe dominante caracterizada pela hegemonia masculina,
branca e latinfundiária, a sociedade brasieira, em 500 anos de história, assiste à
prestação dos serviços públicos destinada à essa formação, ou seja, dentre esses
serviços, o da Educação.

Os primeiros cursos superiores aqui instalados foram o de Medicina, Direito e
Engenharia, com grades curriculares pautadas em instruções teóricas e autoritárias
que, de certa forma, se mantém até os dias atuais. Em razão disso, muito tem se
debatido, inclusive, legislativamente, sobre os programas pedagógicos e a
necessidade de uma formação universitária cidadã.

Em se tratando dos Cursos de Direito, no entanto, três recortes são necessários a
esse debate: o de gênero, de raça e de classe, uma vez que o ensino universitário
jurídico, enraizado na formação da elite política nacional, tem se eximido de
trabalhar acerca das questões que envolvam, por exemplo, sexualidade,
movimentos sociais e racismo.

2 DA FORMAÇÃO SUPERIOR (E JURÍDICA) SOB A ÓTICA POSITIVISTA
Desde o séc. XIX o ensino superior pátrio fora ministrado em estabelecimentos
diferenciados, não havendo a formação de um complexo universitário. Os cursos
eram voltados meramente para uma formação técnica/profissional, estando dentre
eles, Direito, Medicina e Engenharia (CUNHA, 2000).

145

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

3

E, assim, com a proclamação da independência em 1822 que culminou na
emancipação política do país, os cursos jurídicos surgem como ciências jurídicas e
sociais e têm como objetivo a desvinculação tanto política quanto cultural da antiga
metrópole, sendo implantados, então, em 1827, nas cidades de São Paulo e do
Recife, onde fora, em 1854, transferida para Olinda.
Numa análise mais acurada constata-se que dois fatores foram
responsáveis pela edificação da cultura jurídica nacional ao longo do
século XIX. Primeiramente, a criação dos cursos jurídicos e a conseqüente
formação de uma elite jurídica própria, integralmente adequada à realidade
do Brasil independente. Em segundo, a elaboração “de um notável
arcabouço jurídico no Império: uma constituição, vários códigos, leis etc.
A implantação dos dois primeiros cursos de Direito do Brasil em 1827, um
em São Paulo e outro em Recife (transferido de Olinda, em 1854), refletiu a
exigência de uma elite, sucessora da dominação colonizadora, que
buscava concretizar a independência político-cultural, recompondo,
ideologicamente, a estrutura de poder e preparando nova camada
burocrático-administrativa, setor que assumiria a responsabilidade de
gerenciar o país. Nesse sentido, os cursos jurídicos surgiram,
concomitantemente, com o processo de independência e a construção do
Estado Nacional. (WOLKMER, 2015, p.80)

No entanto, tais cursos tinham fundamentos e ideologias formais desenvolvidas em
outros países e, em razão disso, com base num discurso europeu estritamente
literário, o estudo jurídico pátrio distanciava-se das necessidades sociais vivenciadas
pelo povo, que em sua grande maioria exercia atividade agrícola. Portanto, como
explica Wolkmer, a faculdade criada em Pernambuco “expressaria tendência para a
erudição, a ilustração e o acolhimento de influências estrangeiras vinculadas ao
ideário liberal.” (2015, pp. 81- 82). Já a de Recife “introduziria para a cultura do país
da segunda metade do século XIX, os mais avançados pensamentos da época.”
(2015, pp. 81-82).

Da mesma forma, expressa a autora Cristina Costa:
Esse caráter de distinção social e de alienação em relação às reais
necessidades da sociedade como um todo marcou profundamente as
atividades intelectuais que aqui se estabeleceram. Durante séculos,
premida por diferentes circunstâncias, a cultura no Brasil manteve seu
perfil ilustrado, de distinção social e de dominação. (2011, p.301)

Também, como característica marcante, sofreu forte influência do pensamento
positivista instaurado na Europa no séc. XIX, tendo basicamente como seu precursor
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Augusto Comte. Para ele, existiam três estados históricos, o teológico, metafísico e
o positivo que representava a ascensão e o progresso da sociedade. O Positivismo
se “inspirava no método de investigação das ciências da natureza, assim como
procurava identificar na vida social as mesmas relações e princípios com os quais os
cientistas explicavam a vida natural.” (WOLKMER, 2015, p.73) E, acerca dessa
metodologia:
Podemos apontar, portanto, como primeiro princípio teórico dessa escola a
tentativa de constituir seu objeto, pautar seus métodos e elaborar seus
conceitos à luz das ciências naturais, procurando dessa maneira chegar à
mesma objetividade e ao mesmo êxito nas formas de controle sobre os
fenômenos estudados. (2015, p.73)

Como consequência de uma educação jurídica positivista, erudita e tradicional, por
muitos anos vivenciou-se no país o engessamento curricular e a opção pelas
faculdades de Direito da adoção de uma postura intelectual estritamente teórica e
abstrata, afastada dos reais problemas sociais; o que hoje ainda se percebe em
grande parte das academias, uma vez que pouco se conduz o ensino como uma
forma de conhecimento e formação humana/ educacional e sim como cumprimento
dos programas e conteúdos curriculares.

Nesse prisma, tratando-se do método aplicado no ensino atual e tradicional, explica
Sônia M. Portella:
O processo educacional abarca, numa concepção totalizante, quatro
dimensões: transmissão do patrimônio cultural, despertar das
potencialidades espirituais, reflexão do que se vive e capacidade de
modificar a realidade. Hoje, a escola restringe-se à primeira dimensão.
Alijado da criatividade e da reflexão, transforma-se em processo de
domesticação intelectual. (1994, p. 36) (Grifo nosso)

Logo, no ensino jurídico universitário não obstante a prevalência das bases de uma
educação ainda formal, a ideia de uma educação cidadã e humanizada foi sendo
aos poucos inseridas nos programas curriculares (até mesmo por força normativa,
como por exemplo, a

Lei 9.394/1996 / que estabelece as diretrizes e bases da

educação nacional) de forma a se desenvolver nos alunos um trabalho com sentido
ético e de proporcionar a capacidade de um olhar crítico acerca do que está a sua
volta.
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Todavia, a dificuldade encontrada acerca da aplicabilidade dos preceitos de
cidadania não é apenas de cunho pedagógico, uma vez que na visão de Dany Robert Dufour (2005, p.59), “na pós-modernidade não há mais Outro no sentido do
Outro simbólico: um conjunto incompleto no qual o sujeito possa verdadeiramente
enganchar uma demanda, formular uma pergunta ou apresentar uma objeção”. E
continua:
Nesse sentido, é idêntico dizer que a pós-modernidade é um regime sem
Outros ou que a pós-modernidade é repleta de semblantes de Outros, que
imediatamente mostram o que são: tão cheios de presunção quanto tripas.
Nada mais virá nos salvar, não há mais, na pós-modernidade, narrativas
soteriológicas, enquanto a modernidade delas era farta. (2005, p. 59)

Assim, mesmo diante dessa realidade, parte do processo educacional a
responsabilidade de formação não só intelectual, mas integradora da noção de
coletividade, conforme demonstra Luckesi (2011, p.165) onde: “a cultura elaborada,
mediada pelo professor e pelos meios instrucionais, revivificada pelo aluno, é o
trampolim que permite o salto para o novo patamar de compreensão. Para isso, os
alunos não devem simplesmente copiar a cultura elaborada.”
Nesse sentido, Luckesi (2011, p.32) explica que “quando não se reflete sobre a
educação, ela se processa dentro de uma cultura cristalizada e perenizada. Isso
significa admitir que nada mais há para ser descoberto em termos de interpretação
do mundo. É propriamente a reprodução dos meios de produção.”

Durkheim, como o grande precursor do pensamento sociológico, ainda que
positivista, já dizia que “(...) será preciso que haja sempre homens de sensibilidade e
de ação. Inversamente há necessidade de homens que tenham, como ideal de vida,
o exercício e cultura do pensamento (...)” (1955, p. 26), uma vez que “a educação
consiste numa socialização metódica da nova geração; uma construção desse ser
em cada de nós.” (2001, p.13)

Portanto, por meio da atuação do Professor como um real educador e, assim,
fomentador de cidadania, formador de mentes críticas, pensantes e profissionais,
deve prevalecer um estudo que seja interdisciplinar e capaz de relacionar o Direito
às questões sociais e humanas, utilizando-se, não somente da instrução teórica e
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imposta, mas também da prática, do diálogo, de exemplos de cidadania e de
respeito às diversidades e ao multiculturalismo.

3 DOS OBJETIVOS DA DOCÊNCIA
Assumir-se enquanto docente significa eterna dedicação ao conhecimento do outro,
ultrapassando desafios como diferenças culturais, sociais e ideológicas e, dessa
forma, aqueles que realmente propõem-se a educar, em relação aos seus
educandos, “incute-lhes a importância do estudo na superação da suas condições
de vida; mostra-lhes a importância do conhecimento das lutas dos trabalhadores;
orienta-os positivamente para as tarefas da vida adulta.” (LIBANEO, 2013, p.115)

Esse compromisso não deve se limitar às séries iniciais, mas sim a todos os níveis
de ensino, haja vista que ser um Professor não é simplesmente doar conhecimento
e sim exercer uma troca de experiências aonde educando e educador aprendem um
com

outro.

Não

deve

haver

mais

espaço

para

adoção

de

posturas

hierárquicas/autoritárias por parte deste último, e sim uma disposição de ensinar e ensinar e aprender. Nesse sentido, Sônia Portella aduz que (...) por educação
entendemos o resultado e a condição das relações entre os homens e:
Segundo Brandão, - ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na
igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nos envolvemos
pedaços da vida com ela- para aprender, para ensinar, para aprender - e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou conviver, todos os dias
misturamos a vida com a educação (1981-7) (1994, p. 21)

Maria Célia de Abreu e Marcos Tarcísio Masetto descrevem o professor universitário
e explicam que:
A prática concreta do professor do ensino superior assenta-se sobre três
pontos principais 2 pontos o conteúdo da área na qual o professor é um
especialista no seu campo de conhecimentos PV este é, inclusive, o
critério para sua seleção e contratação PV porém, não necessariamente
este professor domina a área educacional e pedagógica em sala de aula.
Há uma interação e uma influência recíprocas entre esses três pólos, de
tal modo que separá-los, para fins de análise, até certo ponto os
artificializa. Porém, por outro lado, esclarece algumas idéias. (ABREU;

MASETTO, 1990, p. 01)
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Um grande problema é que alguns professores do ensino superior não se sentem
parte responsável do processo e, assim, não se percebem na qualidade de
educador e em razão disso, não conseguem entender ou aceitar que, na verdade,
pode haver uma falha no seu desempenho docente, ou seja, a metodologia ou
linguagem empregados na aula podem estar se mostrando ineficazes tanto no
tocante ao conteúdo quanto na influência de formação pessoal do aluno. Dessa
forma, conforme José Carlos Libâneo (2013, p.177), “devemos entender a aula
como o conjunto dos meios e condições pelos quais o professor dirige e estimula o
processo de ensino em função da atividade própria do aluno no processo da
aprendizagem escolar, ou seja, a assimilação consciente e ativa dos conteúdos.”
(Grifo nosso)

Acerca desse processo didático, explica Libâneo que:
Na aula se realiza, a unidade entre ensino e estudo, como que convergindo
nela os elementos constitutivos do processo didático. De acordo com esse
entendimento, o termo aula não se aplica somente à aula expositiva, mas a
todas as formas didáticas organizadas e dirigidas direta ou indiretamente
pelo professor, tendo em vista realizar o ensino e a aprendizagem. Em
outras palavras, a aula é toda situação didática na qual se põem objetivos,
conhecimentos problemas desafios com fins instrutivos e formativos, que
incitam as crianças e jovens a aprender. (2013, p.178)

Na visão da doutrinadora Sônia Portella (1994, p.107), “os educadores não
aprofundam a discussão, no sentido de detectar as causas de tanto insucesso.
Segundo Sarup: através da classificação que fazem, os professores contribuem para
o fracasso e, na verdade, criam o fracasso (1980-77)”.

Como entender, por exemplo, no campo acadêmico, por vezes, a desvalorização
das questões pedagógicas? Isto acontece porque no ensino jurídico a docência
parece por vezes “amadora”, fundada numa formação profissional e não
educacional, onde “existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave
entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro,
as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais,
multidimensionais, transnacionais, globais e planetários.” (MORIN, 2001, p. 36)
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José Carlos Libâneo explica essa situação de “desconhecimento” do docente acerca
de conteúdo pedagógico x conteúdo constante nos livros, apontando que:
Se perguntarmos a professores de nossas escolas o que são os conteúdos
de ensino, provavelmente responderão: são os conhecimentos de cada
matéria do currículo que transmitimos aos alunos ponto e virgula dar
conteúdo é transmitir a matéria do livro didática. Essa idéia não é
totalmente errada. De fato, no ensino há sempre três elementos: A matéria,
o professor, o aluno. O problema esta em que os professores entendem
esses elementos de forma linear mecânica sem perceber o movimento de
ida e volta entre um e outro, isto é, sem estabelecer as relações recíprocas
entre um e outro. Por causa disso, o ensino vira uma coisa mecânica: o
professor passa a matéria, os alunos escutam, repetem e decoram o que
foi transmitido. (2013, p.127)

Libâneo e Selma Garrido Pimenta demonstram bem a ampla definição atual de
Pedagogia:
A Pedagogia é uma reflexão teórica a partir e sobre práticas educativas.
Ela investiga os objetivos sociopolíticos e os meios organizativos e
metodológicos de viabilizar os processos formativos em contextos
socioculturais específicos. Todo educador sabe, hoje, que as práticas
educativas ocorrem em muitos lugares, em muitas instâncias formais, nãoformais e informais. Elas acontecem nas famílias, nos locais de trabalho,
na cidade e na rua, nos meios de comunicação e, também, nas escolas.
Não é possível mais afirmar que o trabalho pedagógico se reduz ao
trabalho docente nas escolas. A ação pedagógica não se resume a ações
docentes, de modo que, se todo trabalho docente é pedagógico, nem todo
trabalho pedagógico é trabalho docente. (2002, p.28)

Por

fim,

como

objetivo,

na

docência

deve

sempre

vigorar

a

relação

ensino/aprendizagem e, para isso, o educador precisa desenvolver técnicas
educacionais que atendam aos interesses do grupo como um todo, atentando-se,
todavia, para as multiplicidades culturais e sociais desses integrantes, cabendo ao
professor, então, a responsabilidade de dedicar-se integralmente à absorção de um
conhecimento produzido e não imposto. Isto porque, sua postura, seus exemplos,
sua forma de atuação, serão sempre fontes de análise e estímulo por parte dos
discentes.

151

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

9

4 DA ATUAÇÃO DOCENTE NA ÁREA JURÍDICA E SUA IMPORTÂNCIA NA
CONSTRUÇÃO CIDADÃ EM UMA SOCIEDADE COMPLEXA
Inicialmente, cidadania3 configura um preceito constitucional, constando no artigo 1º
da CRFB/88 como um dos fundamentos do Estado Brasileiro e do seu regime
democrático, juntamente com a soberania, a dignidade da pessoa humana, os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

Pode ser entendida por meio de uma concepção jurídica, aonde:
A intercessão entre as três abordagens qualitativas expressas acima
permite identificar povo enquanto cidadão, seguindo a visão proposta por
Rousseau (s.d.:não paginado), segundo quem no Estado os associadosadquirem coletivamente o nome de povo, e se chamam particularmente
cidadãos, na qualidade de participantes na autoridade soberana. (LIER;

MIRIAN, 2009, p.54)

Na mesma vertente, escreve Dalmo Dallari aludindo que:
Todos os que integram no Estado, através da vinculação jurídica
permanente, fixada no momento jurídico da unificação e da constituição
do Estado, adquiri a condição de cidadãos, podendo-se assim conceituar
o povo como o conjunto dos cidadãos do Estado.(...) Mas, como já foi
assinalado o Estado pode estabelecer determinadas condições objetivas,
cujo atendimento é pressuposto para que o cidadão adquira o direito de
participar da formação da vontade do Estado e do exercício da soberania.
(DALLARI, 2013, p.104)

Assim, tal terminologia também é comumente utilizada em relação ao exercício dos
direitos políticos, mas não somente nessa perspectiva:
O conceito contemporâneo de cidadania se estendeu em direção a uma
perspectiva na qual cidadão não é apenas aquele que vota, mas aquela
pessoa que tem meios para exercer o voto de forma consciente e
participativa. Portanto, cidadania é a condição de acesso aos direitos
sociais (educação, saúde, segurança, previdência) e econômicos (salário
justo, emprego) que permite que o cidadão possa desenvolver todas as
suas potencialidades, incluindo a de participar de forma ativa, organizada e
consciente, da construção da vida coletiva no Estado democrático”.
(BONAVIDES; MIRANDA; AGRA, 2009, p. 07)

No entanto, o conceito político supracitado lhe confere um caráter extremamente
restritivo diante da visão social encontrada na atualidade; isto porque, o termo
3

Do latim, civitas, "cidade”.
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cidadania traz consigo mais do que a consagração democrática de participação na
vontade do Estado, traz a ideia do ser parte integrante de uma comunidade, não
somente por uma questão de direitos políticos, mas sim por uma questão de bemestar social em prol de qualidade de vida e dignidade para todos, como escreve
Sônia Portella:
A cidadania plena deve compreender direitos: (...)



Sociais: referem-se às condições de vida. Segundo Marshall, “desde
o direito a um mínimo de bem-estar econômico e de segurança, até o
direito a participar por completo da herança social e levar a vida de um
ser civilizado, de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade.
As instituições maus ligadas a eles são o sistema educacional e os
serviços sociais” (1967-64). (1994, p.127)

Neste prisma, o educador/professor tem grande parcela de atuação na formação de
cidadania, no momento em que será, de certa forma, um exemplo de vida, podendo
proporcionar aos seus alunos um trabalho diretamente com a comunidade através
de projetos de extensão universitária ou até mesmo por atividades voluntárias
fomentadas por simples conscientização humanitária.

Mas, o que muito se tem discutido no âmbito acadêmico e escolar é a intolerância.
E, nesse universo, pergunta-se: se o próprio professor que deveria ser aberto às
diversidades culturais e pessoais ou cordialmente, negar ou aprovar um pleito do
aluno, tratá-lo com respeito (entendendo que neste processo, ambas as partes
participam do aprendizado) ou promover o debate e a inteligência crítica, não o faz,
o que resta?

Se no âmbito familiar e no âmbito laboral também não há, necessariamente, um
compromisso com questões éticas, de cidadania ou multiculturais, tratando-se do
âmbito educacional (ainda que no ensino superior), como promover/exigir desse
indivíduo uma postura cidadã?

Sobre a questão do autoritarismo (sua origem e manutenção), disserta Celso
Vasconcelos:
Temos aqui uma questão cultural muito séria: o autoritarismo está
impregnado nas nossas relações e, o que é pior, não nos damos conta
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dele; a influência de nosso tipo de colonização (dependente e predatório)
e, mais recentemente, do regime militar, está para ser decifrada ainda.
Podemos ver o reflexo disto no ambiente acadêmico ou escolar, que
deveria ser, por excelência, o espaço do debate, do confronto de
idéias e posições, de cooperação e decisões coletivas. Todavia, o que
se observa é algo muito distante de tal perspectiva. Parece que se
instalou uma espécie de ciclo vicioso entre o autoritarismo e o
infantilismo: a postura dogmática de alguns acaba alimentando a atitude
infantil de muitos. (2007, p.51) (Grifo nosso)

Dessa forma, Luckesi explica que “é preciso estar em sintonia afetiva com aquilo
que se faz. Um professor que faz de sua atividade apenas uma mercadoria
dificilmente será um professor comprometido com a elevação cultural dos
educandos.” (2011, p.117) Em se tratando do estudo jurídico, Tércio Sampaio Ferraz
Junior aponta que estudar o Direito “sem paixão é como sorver um vinho precioso
apenas para saciar a sede”. (2011, p. 21)

E, ao contrário da intolerância e da desmotivação, o exercício da docência exige
como pressuposto:
Uma paixão que se manifeste, ao mesmo tempo, de forma afetiva e
política. Sem essa forma de paixão, as demais qualidades necessárias ao
educador tornam-se formais e frias. O processo educativo exige
envolvimento afetivo. Daí vem a “arte de ensinar”, que nada mais é que
um desejo permanente de trabalhar, das mais variadas e adequadas
formas, para a elevação cultural dos educandos.
Para ser professor, não basta ter contrato de trabalho numa escola
particular ou um emprego de funcionário público. É preciso competência,
habilidade e comprometimento. Ninguém se faz professor, do dia para a
noite, sem aprendizagem e preparação satisfatórias. (LIBANEO, 2013,
p.117) (Grifo nosso)

Logo, com base na atuação docente no ensino universitário, de forma humana,
interdisciplinar e educadora, conforme também escreve o professor João Batista
Herkenhoff (2011), a Universidade deve privilegiar a função educativa, pedagógica
e formadora, seja em qualquer área.

No entanto, a formação universitária jurídica precisa de uma universidade que
trabalhe em prol da pessoa humana, da comunidade, das expectativas sociais, das
lutas sociais e das minorias, com transmissão não somente do conhecimento
científico, mas uma transmissão digna de experiências vividas, ao invés da atuação
impositiva, totalitária e extremamente pragmática que se tem adotado.
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5 A TEORIA DA COMPLEXIDADE COMO UM NOVO PARADIGMA EM RELAÇÃO
AO ENSINO JURÍDICO

Complexidade é um termo utilizado em várias ciências, conforme as áreas de
conhecimento e se trata de uma análise de sistemas complexos de comportamento
e adaptação.

Para Edgar Morin, antropólogo e sociólogo francês do séc XX, a partir da sua obra
Introdução ao Pensamento Complexo, contendo suas publicações acerca da análise
do pensamento simples e do pensamento complexo, juntamente com a obra Os sete
saberes e o espaço escolar: contribuições para a aprendizagem e a formação do
sujeito, Morin entende que a ciência moderna distanciou-se das várias áreas de
conhecimento, a fim de diferenciar-se do senso comum e, por isso, adotou como
base científica a forma quantitativa, até porque, não se preocupava com
fatos/problemas meramente sociais.

Então, Morin, por meio da Teoria da Complexidade, trabalha a partir de uma
abordagem transdisciplinar acerca de fenômenos, paradigmas e alterações
comportamentais, mediante estudos científicos que levam em conta todos os
campos do conhecimento, e, portanto, o pensamento simples não seria de todo
verdadeiro, uma vez que o processo de simplificação representaria uma forma de
apropriação da realidade, ao contrário do pensamento complexo que mais se
aproximaria da realidade dada sua tentativa de exaurimento das várias formas de
conhecimento sobre o objeto.

Assim, surge um novo paradigma educacional, ou seja, a diversidade social, cultural
e dos saberes, agora sob a ótica do professor no ensino jurídico, onde Edgar Morin
explica, por meio da Teoria da Complexidade, em consonância com as práticas
educacionais contemporâneas, que é necessário “expor problemas centrais ou
fundamentais que permanecem totalmente ignorados ou esquecidos e que são
necessários para se ensinar no próximo século” (2001, p. 13), isto porque “o que
agrava a dificuldade de conhecer nosso Mundo é o modo de pensar que atrofiou em
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nós, em vez de desenvolver, a aptidão de contextualizar e de globalizar...” (2001, p.
64).

Dessa forma, pensar em uma educação universitária jurídica e cidadã traz à tona a
necessidade de se entender quão complexa está a sociedade que vem se formando,
no sentido da pacificação de verdades absolutas do senso comum e uma extrema
individualização face às questões coletivas, o que tem reforçado os posicionamentos
cada vez mais jovens e precocemente fundamentalistas; e quão distante os cursos
jurídicos também estão de um ensino preocupado em trabalhar questões sociais,
raciais e de gênero, sob a ótica dos direitos fundamentais.

Traz à tona a necessidade de se pensar um ensino voltado não mais para conteúdos
pragmáticos e isolados, mas sim dentro de um complexo de outros saberes e áreas
de conhecimento, de questões éticas, com respeito à diversidade dos saberes e ao
multiculturalismo, a partir de uma visão transdisciplinar dos direitos fundamentais,
uma vez que a Ciência do Direito precisa compartilhar com outras áreas do saber a
fim de entender como se dá essa sociedade atual e suas perspectivas, posto que o
Direito sozinho não será capaz de supri-las.

Perpassa também pela própria conduta pessoal do professor, pela socialização com
outros campos do saber, pelas demonstrações de respeito e atitude social, na
demonstração de que o Direito é mais do uma ciência jurídica, é, além de tudo, uma
atuação conjunta e social.
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CONCLUSÃO

O Curso de Direito, dada a sua formação de base histórica masculinizada,
heterossexual, branca e elitista, ainda se exime de trabalhar nos seus currículos
questões contrapostas a essa estrutura. E, assim, assuntos como Movimentos
Sociais, Racismo e Gênero,

são simplesmente citados enquanto direitos

fundamentais, mas ignorados enquanto um estudo mais profundo nas graduações.

Essa logística necessita passar por uma mudança que se inicia no professor. O
docente do curso jurídico deve se perceber como um educador e, assim, como um
profissional que despertará num corpo discente, seguidores, observadores e
ideologias. E, mais do que nunca, deve assumir uma postura diferenciada,
prevalecendo o debate crítico, a percepção humanista do aluno que hoje é múltiplo
tanto culturalmente quanto em relação às posturas sociais, e com isso, o
reconhecimento da participação de ambos num processo ensino-aprendizagem.

Será necessário expor os problemas reais que cercam a sociedade, trabalhando o
Direito juntamente com os outros campos do Saber, na garantia de que sejam
cumpridos e respeitados os direitos fundamentais, principalmente os que se
remetem à igualdade constitucional, para se pensar a educação jurídica futura numa
sociedade complexa, demonstrando que o Direito é mais do que uma ciência jurídica
é, uma questão de socialização em uma sociedade de individualização.
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O MEIO AMBIENTE NO CURRÍCULO DO DIREITO
Guilherme Stefan1
Márcia Rodrigues Bertoldi2
Resumo: Em que pese o reconhecimento e tutela do direito a um meio ambiente
equilibrado, um direito humano, ainda que não categoricamente descrito em nenhum
tratado internacional, um direito constitucional fundamental, reflexo à vida, à saúde, à
alimentação, à moradia, ao trabalho, à cultura, um direito da personalidade, grande
parte da população mundial não o desfruta, tampouco o identifica, ainda que a questão
ambiental seja um dos principais desafios do século XXI e da Agenda 2030. Nesse
sentido, é realizada uma discussão teórica que enfoca a relevância do ensino da
educação ambiental desde a escola, avançando para o espaço universitário,
especialmente no que tange à disciplina de Direito Ambiental que, devido a sua própria
essência, a horizontalidade, pode servir como instrumento promotor da consciência,
proteção e defesa do meio ambiente no universo jurídico, promovendo um perfil de
egresso mais atento e preparado para lidar com a complexidade dos problemas
impostos pela nova ordem ambiental. Desde essa perspectiva é realizada uma análise
curricular no âmbito da teoria Bernsteiniana, constatando-se um alto grau de
classificação nos currículos e, assim, optando-se pela defesa do currículo de
integração na grade do Direito, haja vista a segregação e incisiva relação de poder
entre áreas de conhecimento que colocam algumas em espaço de destaque na
formação, geralmente as técnicas e voltadas ao estudo da propriedade privada, em
detrimento do Direito Ambiental, por exemplo, capaz de exercer um papel de
integração. O trabalho utilizou-se do método de abordagem dedutivo e a pesquisa tem
caráter qualitativo. Por fim, pensar a educação, seja na escola, seja nos bancos do
curso de Direito, para uma formação cidadã voltada às questões ambientais é uma
possibilidade para a promoção e garantia do direito humano a um meio ambiente
equilibrado e seus direitos reflexos.
Palavras-chave: Educação ambiental; Direito Ambiental; Desenvolvimento
Sustentável.

1

Graduando em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, bolsista PIBIC-CNPq. E-mail:
guilherme.stefan@gmail.com. A participação nesse evento tem o apoio dos recursos do Edital
01/2016 – Auxílio Eventos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis/UFPel.
2
Pós-Doutora pela UNISINOS. Doutora em Direito pelas Universidades Pompeu Fabra de
Barcelona (UPF) e de Girona (UdG) – (Rev. UFSC em 2004). Professora do curso de Direito da
Universidade Federal de Pelotas.
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Introdução: há mundo por vir e um futuro no porvir?

A crise ambiental (racionalismo econômico-tecnológico versus desprezo aos
arranjos da natureza) é tema efervescente no cenário mundial; temos consequências
já definidas (especialmente a mudança climática e a perda da biodiversidade) e
algumas proposições de solução (instrumentos jurídicos, políticos, práticas sociais,
educação ambiental e o ideado desenvolvimento sustentável), porém precárias metas
e ações de cumprimento.
Este ensaio tem como partida a obra de Deborah Danowski e Eduardo Viveiros
de Castro (2014) sobre o fim do mundo - tal como ele é - e pretende refletir, desde a
perspectiva dessa premissa, se o direito humano a um meio equilibrado e seus
procedimentos de efetivação, tal como a educação e consciência ambiental, como
processo pedagógico de formação do sujeito, têm o condão de prestigiar o tempo que
já não há e de limitar essa probabilidade, posto que

(...) foi-nos revelado que as coisas estão mudando, mudando
rapidamente, e não para o bem da vida humana "tal como a
conhecemos". Por fim, e sobretudo, não temos a menor ideia do que
fazer a respeito. O Antropoceno é o Apocalipse, em ambos os sentidos,
etimológico e escatológico. Tempos interessantes, de fato
(DANOWSKI; CASTRO, 2014, 35).

Apesar de sabermos que temos o direito a um meio ambiente equilibrado, que
ele é um direito humano, pese não estar categoricamente descrito em nenhum tratado
internacional, um direito fundamental (artigo 225 CF/88), um direito reflexo à vida, à
saúde, à alimentação, à moradia, ao trabalho, à cultura, um direito da personalidade,
grande parte da população mundial não o disfruta, ainda que a questão ambiental seja
um dos principais desafios do século XXI e dos Objetivos do Milênio. Urge, portanto,
perpassar a noção positivista de reconhecimento. A racionalidade econômica
necessita dar espaço à ambiental, “que se funda numa nova ética que se manifesta
em comportamentos humanos em harmonia com a natureza; em princípios de uma
vida democrática e em valores culturais que dão sentido à existência humana”. (LEFF,
2013, p. 85)
Definitivamente, essas verificações não se dão em razão às formalidades. O
Direito Internacional do Meio Ambiente (DIMA) está bem estruturado, apesar da
inexistência de um tribunal internacional especializado. O Direito Ambiental brasileiro é
diligente, bem desenhado.
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Importante recordar as três etapas históricas de desenvolvimento do DIMA,
segundo o Professor Alexandre Kiss (2004): i) o utilitarismo ambiental – início do
século XX até a 1ª guerra mundial. Nessa etapa a proteção cobria determinados
elementos ambientais conforme sua utilidade econômica (Convenção de Paris de
1902 sobre as aves úteis à agricultura); ii) a natureza virgem – anos 30 até 2ª guerra
mundial. Nessa etapa o DIMA preconizava a proteção de espaços naturais e riquezas
biológicas submetidas à colonização (Convenção de Londres de 1933 para a
conservação da fauna e flora de África; iii) a era “ecológica” – a partir dos anos 70.
É na era “ecológica”, sem embargo do Antropoceno3, que o DIMA se consolida.
A

primeira

grande

reunião

das

Nações

Unidas

sobre

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento nos contempla com um grande legado, a Declaração de Estocolmo
de 1972, uma autêntica carta do ecologismo internacional com 26 princípios que
passaram a guiar o posterior processo legislativo ambiental nacional e internacional.
Os valores essenciais estão bem definidos no Princípio 2 (princípios da prevenção e
da equidade intergeracional):
Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a
fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas
naturais, devem ser preservados em benefício das gerações atuais e
futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração
4
adequada. (NAÇÕES UNIDAS. Declaração de Estocolmo, 1972)

Nos anos 80 do século XX, outro importante instrumento passa a incorporar a
necessária mudança de paradigma desenvolvimentista ou possibilidade de efetivação
do direito humano a um meio ambiente equilibrado e todos os seus reflexos. O Informe
Brundtland

ou

Nosso

Futuro

Comum

(1987),

apresenta

um

conceito

de

desenvolvimento sustentável5 e meios para sua execução. Desde então, passou a ser
uma ideia muito explorada, a exponencial proposta para enfrentar a crise ecológica, o
falho social e econômico, as externalidades do sistema moderno do mundo moderno,
o déficit de racionalidade (a finitude da biosfera). Em nossa opinião essa proposta
apenas é capaz de ser implementada em nível local, já que em nível internacional não
passa de uma fabulação.
3

O antropoceno é uma época geológica que representa o impacto das atividades humanas
sobre o clima e os processos naturais. Em suma, uma época de distúrbios ambientais,
provocada por atividades humanas nefastas ao meio e que segundo Danowsky e Castro (2014,
16), muito provavelmente terminará sem nós: o Antropoceno só deverá dar lugar a uma outra
época geológica muito depois de termos desaparecido da face da terra.
4
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-deestocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html>
5
“É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as
gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (tradução nossa). COMISIÓN
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO (1992, 67).
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Adentramos na década de 90 daquele século. Foi na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, que os tratados
internacionais mais importantes foram assinados: a Convenção sobre diversidade
biológica e a Convenção sobre mudança climática. Além disso, reconhece o
desenvolvimento sustentável como um princípio6 e apresenta a Agenda 21, ferramenta
de implemento, sobre a base da proteção ambiental, da justiça social e da eficiência
econômica.
Pese os alarmes da natureza, os instrumentos jurídicos e políticos sobre meio
ambiente e a omissão da comunidade política internacional em se tratando da prática
de um desenvolvimento sustentável, as Nações Unidas se reúnem em 2012 para
renovar um compromisso político não efetuado ou reconhecer algumas décadas de
inação, fracasso e extração descontrolada e alguns dados científicos espantosos; mais
um documento político, O futuro que queremos, revela ações para a execução do
desenvolvimento sustentável, com poucas expectativas de implementação, dado seus
brandos parâmetros.
Contudo, o Direito não pode se reduzir às normas, às formalidades, ao dogma
da segurança jurídica. Os direitos humanos não podem mais ser definidos como
aqueles reconhecidos e positivados na ordem internacional e interna. Não obstante o
empenho por uma vasta produção legislativa em matéria de direito a um meio
ambiente saudável, somos todos expectadores e sentimos as alterações da natureza
numa velocidade estonteante. Não dispomos de um direito humano a um meio
ambiente saudável. Ou dispomos?
Falar de direitos humanos é falar da abertura de processos de luta pela
dignidade humana (FLORES, 2009, p. 27). E a dignidade humana contempla um
ambiente natural, cultural, construído e do trabalho salutífero; contempla a moradia, o
lazer, a educação, a segurança, a saúde... Nesse sentido, os direitos humanos podem
ser concebidos como um conjunto de práticas sociais, simbólicas, culturais e
institucionais que reagem contra os excessos de qualquer tipo de poder que impedem
aos seres humanos constituírem-se como sujeitos (SANCHEZ, 2010, p. 17).
E essas práticas de resistência e reapropriação da natureza se imprimem em
movimentos sociais e alguns organismos políticos. As ações de várias ONG´s na luta
pela preservação da natureza, a luta das sociedades tradicionais por salvaguarda de
seus territórios, culturas, saberes, o empenho dos grupos feministas em sepultar o
poder patriarcal, dos campesinos por autonomia e segurança alimentaria, por
6

Princípio 3. O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam
atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das
gerações presentes e futuras. (NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio, 1992)
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exemplo, consolidam processos de luta pela dignidade, capaz de acender a libertação
e afastar a dominação, de decompor a noção positivista de direitos humanos e de
executar esses direitos; uma nova base para e de sociedade.
Mas ainda nos resta tempo para as lutas por direitos humanos ambientais?
No intuito de trazer uma nova perspectiva, um novo campo de discussão, este
trabalho busca articular todas as questões supramencionadas com a educação
ambiental, mais especificamente com o papel do ensino do Direito Ambiental para
demonstrar a importância do processo do ensino-aprendizagem deste ramo do Direito
e sua implicação na formação de operadores mais preocupados com a questão
ambiental enquanto direito humano.
Merece registrar a incerteza quanto ao futuro. Não sabemos até que momento
as tecnologias da vida poderão proteger a economização da Terra, crença dos céticos
e imóveis. Mas temos algumas opções que propõem metamorfoses profundas, árduas
no necessário câmbio do modelo estruturante e dependentes das práticas e atores
sociais: alfabetização ecológica ou educação ambiental; desenvolvimento qualitativo e
economia verde; pensamento complexo; consumo responsável; empoderamento das
lutas sociais; e, notadamente, atenção às subjugadas práticas, valores e saberes das
sociedades tradicionais.
Mas estamos dispostos a um mundo por vir e um futuro no porvir?
O trabalho utilizou-se do método de abordagem dedutivo e a pesquisa tem
caráter qualitativo.

1. Educação ambiental, Sustentabilidade e Direitos Humanos

O conceito de desenvolvimento sustentável originou-se a partir dos estudos da
economia ambiental, teve sua materialização no Relatório Brundland e foi consolidado
na Rio/92 com a Agenda 21, e com a adoção como princípio7 pela Declaração do Rio.
Desde então, passou a ser uma ideia muito explorada, a exponencial proposta
para enfrentar a crise ecológica, o falho social e econômico, as externalidades do
sistema moderno do mundo moderno, o déficit de racionalidade (a finitude da
biosfera). Quem sabe, “o crescimento irracional em outra roupagem ou a tentativa de
salvar o crescimento” (LATOUCHE, 2009, p. 103).

7

Princípio 3: O Direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam
atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das
gerações presentes e futuras. Ver: Documento final da Conferência Rio+20:
<http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/2012_Declaracao_Rio
.pdf>
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Dada a abrangência que alcançou (tudo passou a ser falsamente sustentável),
é um conceito carregado de expectativas, fomentador de muitas possibilidades, que
lhe confere a faculdade de transitar pelos mais variados discursos, o que lhe traz
vantagens, por exemplo, a perspectiva de execução do direito a um meio ambiente
equilibrado, e inconvenientes, por exemplo, constituir o combustível à máquina
publicitária da sustentabilização de tudo. Decerto, um conceito ainda vazio de
efetividade, ao menos na esfera global que, como mencionamos, por enquanto,
significaria, quanto a esta dimensão, apenas uma fabulação ou ficção. Decerto, uma
distante alternativa à real, mas impraticável, necessidade: o decrescimento ou busca
por objeções ao crescimento.
O conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe uma pluralidade de
dimensões, que implica a observância de um enfoque integral e integralizado com as
dimensões sociais, econômicas e políticas, que visem a utilização sustentável dos
recursos naturais, a eficiência econômica, a equidade social, que imponham restrições
ao sistema econômico vigente, à sociedade de consumo, ao ideal desenvolvimentista
puramente material.
Em palavras objetivas, Ruiz (1999, p.33) divulga que o desenvolvimento
sustentável persegue o logro de três objetivos essenciais: um objetivo puramente
econômico - a eficiência na utilização dos recursos e o crescimento quantitativo - um
objetivo social e cultural - a limitação da pobreza, a manutenção dos diversos sistemas
sociais e culturais e a equidade social - e um objetivo ecológico, a preservação dos
sistemas físicos e biológicos (recursos naturais lato sensu) que servem de suporte à
vida dos seres humanos.
Neste contexto, a educação ambiental, disseminada no ambiente escolar e,
inclusive em outros espaços, pode servir como ferramenta para a pulverização em
larga escala do dever constitucional da coletividade de defender e preservar o meio
ambiente (art. 225) e de cobrar do Poder Público a implementação deste
desenvolvimento e daquilo que orbita em sua própria definição. A defesa desse
processo pedagógico, no entanto, não é recente.
No campo do Direito Ambiental, a lei nº 6.938/19818, sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente (PNMA), e seu Art. 2º, inciso X, sobre os princípios norteadores, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade,
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente -, serve
como legitimação para os processos de ensino recém definidos. Para dar ênfase a
este importante instrumento de defesa e proteção ambiental, no ano de 1999 é

8

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>
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aprovada a Lei nº 9.7959, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental
(PNEA).
A recém referida lei é marco fundamental no que tange à educação ambiental
no Brasil, não apenas na escola, mas em todos os níveis de ensino como ela mesma
define em seu segundo artigo. A fim de avançar no estudo referente à educação
ambiental e da mesma como ferramenta de resistência num cenário de devastação é
preciso trazer a tona a definição trazida pela própria lei do que é a educação ambiental
(art. 1)
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.

O artigo 9º, inciso II da mesma lei é claro sobre a necessidade do ensino da
educação ambiental e, mais, o artigo 10º recomenda que seja desenvolvida como
prática educativa, integrada e permanente em todos os níveis e modalidades do
ensino formal. Nesse sentido, Horácio Wanderlei Rodrigues e Cristiani Derani ensinam
(2013, p.117):
A educação ambiental deve ser trabalhada desde os primórdios na vida
escolar dos jovens estudantes, através de um processo educativo de
forma ativa e atuante, em uma escola aberta e participativa, onde as
atividades desenvolvidas permitam a assimilação da verdadeira
conscientização ambiental, de valores muito mais duradouros, diferente
do que se tem conseguido através da educação tradicional.

Resta claro que amparo legal para a garantia da educação ambiental como
ferramenta de formação da e do cidadão consciente respeito à urgência de um
crescimento e ambiente sustentável, que proporcione qualidade de vida, é suficiente.
Por outro lado, em artigo publicado na obra “Vamos Cuidar do Brasil: conceitos e
práticas em educação ambiental na escola”, uma publicação em parceria com a
UNESCO, Eneida Lipai, Philippe Layrargues e Viviane Pedro (2007, p. 31) discutem a
implantação no ambiente escolar da PNEA, reiterando o aspecto positivo da
aprovação da mesma, mas trazendo uma série de questionamentos sobre a aplicação
prática da lei. Suas conclusões sobre a temática, no entanto, acabam por trazer o
debate para o campo do Direito

9

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm>
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A PNEA traça orientações políticas e pedagógicas para a educação
ambiental e traz conceitos, princípios e objetivos que podem ser
ferramentas educadoras para a comunidade escolar. Mas a lei, por si
mesma, não produz adesão e eficácia. Somente quando se
compreende a importância do que ela tutela ou disciplina, captando seu
sentido educativo, é que ela pode ser transformadora de valores,
atitudes e das relações sociais. Quando isso não ocorre se diz que a lei
não tem eficácia, ou seja, não “pegou”.

Parece necessário, dessa forma, buscar compreender de que forma em 2004
cerca de 95% (TRAJBER;SORRENTINO, 2007, p. 18) das escolas brasileiras já
afirmavam que realizavam alguma prática de educação ambiental e, mesmo assim,
temos um cenário ainda tão grande de caos ambiental e de perpetuação de práticas
pouco sustentáveis e ecologicamente adequadas. Um possível norte para a resolução
desta questão é respondido com mais indagações: a perpetuação das práticas de
destruição do meio ambiente se dá por erros pedagógicos? Ou pode estar relacionada
à formação do operador do Direito, responsável competente em âmbito jurisdicional
pela defesa do meio ambiente e de tudo que lhe diz respeito? Qual o peso da
academia nesse processo e como têm sido aplicadas as temáticas relativas a
educação ambiental nos bancos universitários? É o que se pretende discutir no
próximo ponto.

2. Educação Ambiental, Direito Ambiental e Currículo de Direito.

Usualmente, nos cursos de Direito, buscou-se a aplicação da temática da
educação ambiental, entre outros objetivos, através da adoção da disciplina de Direito
Ambiental. Foi, linha geral, a solução encontrada. Possivelmente a mais simples, visto
que, trabalhar a educação ambiental de maneira transversal e articulada com as
demais áreas de conhecimento do currículo de Direito não é um desafio fácil. Buscase então, daqui em diante, analisar como se dá a inserção da disciplina de Direito
Ambiental no currículo de Direito, sua aplicação e os resultados que obtém, tendo
como norte os princípios da educação ambiental elencados no Art. 4º da Lei
9.795/1999, quais sejam:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural,
sob o enfoque da sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva
da inter, multi e transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas
sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
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VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais e globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade
individual e cultural.

São várias as considerações necessárias para compreender o papel do Direito
Ambiental no currículo de Direito. Inicialmente, parece interessante realizar uma
aproximação conceitual daquilo que se entende por Direito Ambiental. Para tanto,
cabe utilizar a definição trazida por MILARÉ (2001, p. 109): “é o complexo de
princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global,
visando à sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações”. Por óbvio, esta
é uma definição norteadora, eivada de positivismo, uma vez que no ramo do Direito
Ambiental está contida uma quase infinidade de bens e conceitos, tais como, o estudo
e a tutela sobre as/das comunidades tradicionais e seus saberes, o espaço, os bens
naturais, culturais e construídos. Em suma, é o Direito que regula e salvaguarda o
“meio” em que vivemos.
No intuito de compreender de maneira mais adequada a relevância da
disciplina de direito ambiental enquanto catalisadora dos conhecimentos sobre esta
temática, cabe, antes de qualquer coisa, aventar alguns aspectos relativos ao currículo
e seu papel na formação do operador do Direito, neste sentido utilizaremos a definição
de currículo como “a grade curricular com disciplinas/atividades, os planos de ensino
dos professores, as experiências propostas e vividas pelos alunos” (LOPES;
MACEDO, 2011, p. 19).
Ao tratar da importância do currículo, Lopes e Macedo (2001, p. 40) afirmam
que “pode-se entender os discursos pedagógicos e curriculares como atos de poder, o
poder de significar, de criar sentidos e hegemonizá-los”, ou seja, na visão das autoras,
o currículo, além de ferramenta de organização e transferência de conhecimentos,
serve como importante ferramenta política enquanto fio indutor da formação de
operadores do Direito que possuam maior preocupação com o desenvolvimento
sustentável, em detrimento do progresso de um mercado escravizador do homem e
destruidor do ambiente, avançando, desta forma, na construção de um Direito mais
enraizado na realidade dos povos tradicionais e patrimônios culturais materiais e
imateriais ameaçados por uma ciência jurídica cada vez mais afastada dos princípios
que lhe deveriam ser caros, como o humanismo e a proteção das sociedades
humanas através da manutenção de um meio ambiente vivo e rico.
Avançando nos estudos sobre o currículo e a operacionalização da disciplina
de direito ambiental na grade curricular no curso de Direito, cabe trazer à tona uma
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divisão entre categorias de currículos, fundamentada pelo referenciado sociólogo da
educação Basil Bernstein (1981). Para este autor existem basicamente dois tipos de
currículos: o de coleção em que as disciplinas e áreas do conhecimento estão
bastante fragmentadas e dividas entre si; e o de integração, no qual há uma forte
relação entre as áreas de conhecimento e disciplinas, sem segmentação. Bernstein
(1981) também trabalha com o conceito de “classificação” que, grosso modo, são as
relações de poder entre as disciplinas e as áreas de conhecimento. Tanto mais
classificado o currículo, mais distantes as disciplinas e mais fortes as relações de
poder envolvidas entres elas. Um currículo bastante classificado, na percepção do
autor, pode levar à existência de verdadeiras fronteiras entre as disciplinas/áreas, o
que acaba por estabelecer, inclusive, relações de subordinação e hierarquia entre
áreas

e,

não

raro,

acabam

sendo

privilegiadas

as

disciplinas

de

cunho

acentuadamente mais técnico e menos crítico.
O Direito Ambiental, via de regra, ocupa nos currículos de direito apenas um
semestre com carga horária reduzida, se comparada a disciplinas mais tradicionais,
como é o caso do direito civil e penal, por exemplo. Isso, por si só, já denota um
prevalecimento hierárquico entre disciplinas de cunho mais técnico em detrimento de
outras mais críticas, afinal, embora o direito ambiental seja uma disciplina autônoma,
com legislação, princípios, doutrina e jurisprudência consolidadas e converse com
praticamente todas as áreas do Direito, ela ainda tem espaço reduzido.
A tutela do meio ambiente é comum em várias outras disciplinas, como no
Direito Internacional Público (Direito Internacional do Meio Ambiente), no Direito Civil
(função social da propriedade, bens públicos), no Direito Processual Civil (tutela
coletiva), no Direito Administrativo (multas, responsabilidade administrativa) e no
Direito Constitucional (direito fundamental). Sem embargo, o necessário diálogo é
praticamente disjuntivo e, não se consegue avançar na transdiciplinariedade tão cara
aos autores e aos referenciais teóricos trazidos neste texto, portanto, acaba-se por
limitar o pensamento complexo, a necessária reforma do pensamento e da
desconstituição dos “feudos” de conhecimentos, sem prejuízo de não se avançar na
constituição de um egresso com um conhecimento mais amplo e articulado entre as
diversas áreas que constituem o conhecimento jurídico.
O que isso revela? Seguramente um currículo bastante classificado. A relação
de poder entre as disciplinas é nítida; sobressai-se a propriedade, olvida-se a matéria
prima da propriedade, os recursos naturais renováveis e não-renováveis10.
10

Importante registrar que mais uma vez, foram menos de oito meses para que a humanidade
utilizasse todos os recursos naturais existentes para o ano inteiro. 13 de agosto de 2015 é o
Dia de Sobrecarga da Terra, conhecido em inglês como Overshoot Day. A data marca como a
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Decerto, um currículo no qual as disciplinas estão densamente distanciadas por
uma grade rígida, que proporciona pouca mobilidade e espaço de desenvolvimento do
conhecimentos e que, fosse diferente, poderia ampliar as percepções sobre as
implicações do Direito como um todo e fomentar a necessária transformação social,
principal tarefa dessa ciência, nas sociedades tradicionais e modernas. Neste sentido,
da segregação entre áreas de conhecimento no currículo do Direito, é muito
importante, buscar a noção e a necessidade da transversalidade entre áreas de
conhecimento como afirmam Derani e Rodrigues (2013, p. 126)
A ideia de tema transversal vem exatamente atender as exigências e
princípios traçados para a educação ambiental. A sua adoção sob a
forma de eixo transversal, no contexto do projeto pedagógico de cada
curso, possibilita a discussão e análise do tema meio ambiente em
diferentes áreas do conhecimento – nesse sentido implica a adoção de
uma visão interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar, possibilitando
discussões e práticas que congreguem diferentes saberes,
transcendendo as noções de disciplina, matéria e área.

Em busca da articulação entre a educação ambiental, o currículo e o Direito,
pretendida desde o princípio deste trabalho, pode-se afirmar que o problema da
perpetuação das práticas atentatórias ao meio ambiente ocorre, entre outras coisas,
por uma falha no sistema educacional, que vai da escola à academia. Michael Apple
(2002, p. 37) sintetiza bem o papel que a escola e a academia realiza na formação de
novos profissionais
As escolas estão organizadas não apenas para ensinar o
conhecimento referente a quê, como e para quê, exigido pela nossa
sociedade, mas estão organizadas também de uma forma tal que elas,
afinal das contas, auxiliam na produção do conhecimento
técnico/administrativo necessário, entre outras coisas, para expandir
mercados, controlar a produção, o trabalho e as pessoas, produzir
pesquisa básica e aplicada exigida pela indústria e criar necessidades
artificiais generalizadas entre a população.

Ao fim e ao cabo, o esforço por um currículo mais justo, mais possibilitador que
cerceador, mais libertário que controlador, articulado com um ensino reflexivo sobre as
questões ambientais parece capaz de formar cidadãos e operadores do direito mais
aptos a identificar sua própria identidade dentro do Planeta, a respeitar as
multiculturas, a cuidar da vida e a cumprir com o dever constitucional de defender e
proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações e, por óbvio, de ser
um agente transformador e possibilitador de uma verdadeira revolução ambiental.
demanda anual sobre a natureza vai além do que o planeta pode regenerar durante um ano.
Veja-se:
<
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/overshootday/>
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Considerações finais

A crise ambiental nos está violando as possibilidades de futuro, ao passo que o
direito humano a um meio ambiente equilibrado, propulsor e reflexo de outros tantos,
torna-se uma ficção.
O Direito necessita perpassar a noção positivista de reconhecimento e adentrar
na perspectiva da efetivação, a qual ultrapassa a Lei, o Direito e adentra na Justiça e
nas atuações do Poder Público. Em matéria ambiental, várias ações, especialmente
aquelas que incluem a participação da sociedade civil, têm a virtude para
operacionalizar os processos de luta por dignidade humana: a educação em meio
ambiente na vida escolar é uma exponencial ferramenta.
O mandamento legal norteador do Direito Ambiental brasileiro, a Política
Nacional do Meio Ambiente, em vigor desde 1981, objetivamente declara a educação
ambiental como instrumento de aplicação da defesa e proteção dos recursos
ambientais. O Programa Nacional de Educação Ambiental assegura a integração
equilibrada das múltiplas dimensões do desenvolvimento sustentável - ambiental,
social, ética, cultural, econômica, espacial e política.
No entanto, não temos tido resultados; a natureza nos tem dado respostas
oportunamente escatológicas. Nesse contexto, é significativo a inclusão

- com a

devida importância - da disciplina de Direito Ambiental nos currículos dos cursos de
Direito numa dimensão de integração, ou seja, estabelecendo o diálogo entre as
disciplinas, sem segmentação, visto ser este ramo horizontal, multifacetado e,
sobretudo, condicionante das possibilidades de concretização do fundamento
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Neste contexto, a educação ambiental no ambiente escolar e, em especial, no
currículo de Direito pode ser uma ferramenta para a pulverização, em larga escala, do
dever constitucional da coletividade de defender e preservar o meio ambiente, para
cobrar do Poder Público a implementação de um desenvolvimento sustentável
introduzindo, assim, a sociedade civil no processo de realização do direito humano a
um meio ambiente equilibrado.
A elaboração deste texto permite entender que os problemas ambientais são
mais latentes do que nunca. O legislador brasileiro percebe isso há décadas e, há
quase vinte anos, elaborou um texto de inserção de uma Política Nacional de
Educação Ambiental que é de caráter vanguardista em nível mundial, insistindo
sempre na educação como ferramenta de mudança e construção de mentes mais
cidadãs.
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Todavia, mesmo com essa expansão da educação ambiental no ambiente
escolar, uma quase universalização na educação básica, a academia ainda é pouco
habitada por essa temática, especialmente em cursos tradicionais como é o caso do
Direito. Discussões sobre poder entre áreas de conhecimento no currículo ou
transversalidade no trato com a educação ambiental estão ainda muito longe da
realidade acadêmica.
Todas estas constatações, enfim, corroboram a tese de que, desde a escola e,
mais acentuadamente, na academia, são sérios os problemas pedagógicos e práticos
de implementação das propostas relativas à educação ambiental. No entanto, nos
parece que desistir da educação como ferramenta de luta e resistência para um futuro
possível e melhor não é a saída, pelo contrário, segue sendo a melhor e mais acertada
das soluções. Precisamos, mais do que nunca, valorizar a democracia na construção
dos saberes na sala de aula, potencializar e dialogar com os saberes tradicionais e
colocar a academia a serviço das necessárias transformações sociais, que incluem um
futuro que queremos, mais verde, humanizado e, sobretudo, mais igualitário.
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O Projeto Educativo Emancipatório de Boaventura de Sousa
Santos e o resgate da memória: múltiplos olhares de uma
educação humanística a partir do ensino da Ditadura Militar
Lívia Salvador Cani1

Esta pesquisa fundamenta-se a partir do seguinte indagação: Em que medida o
desenvolvimento do Projeto Educativo Emancipatório de Boaventura de Sousa
Santos e o resgate da memória a partir do ensino da Ditadura Militar ao nono
ano do Ensino Fundamental da rede pública do município de Vitória – ES,
podem contribuir para uma educação humanística? Desta feita, objetiva-se
analisar o ensino da Ditadura Militar na rede pública municipal em Vitória –ES;
verificar a relevância do projeto educativo emancipatório de Santos e o resgate
da memória na educação e identificar a necessidade do desenvolvimento de
um currículo pós crítico para a emancipação do aluno. A metodologia utilizada
nesta pesquisa será a fenomenológica em que se busca analisar o objeto e os
fenômenos que virão a se desenrolar. Será utilizada a narrativa de professores
de história do nono ano do ensino fundamental do município de Vitória – ES,
sobre o ensino da Ditadura Militar e as consequências no desenvolvimento
deste conteúdo. É possível verificar a relação desta pesquisa com o eixo
temático Currículo, haja vista que esta pesquisa propõe um currículo pós crítico
que se fundamente na emancipação do individuo, ressignificando as violações
dos direitos humanos ocorridos durante o período da Ditadura Militar brasileira.
Assim, potencializando a conscientização e a criticidade dos alunos em relação
a realidade social na qual estão inseridos. Esta pesquisa, mostra-se relevante,
pois a partir da fala dos docentes da disciplina de história demonstrará como o
conteúdo em análise é ministrado e a consequência da narrativa das mais
diversas violações de direitos humanos na formação do indivíduo no ambiente
escolar.

1

Doutoranda em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense – UFF, Mestre em
Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória – FDV, Pós Graduada
em Direito Individual e Processual do Trabalho pela Faculdade de Direito de Vitória – FDV,
professora universitária. Email: liviascani@gmail.com.
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Palavras Chave: Memória; Currículo; Educação Humanística.
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APRESENTAÇÃO
A presente proposta constitui uma narrativa de experiências e trajetórias extensionistas em
desenvolvimento no Instituto Federal do Espírito Santo por meio dos grupos de pesquisa:
Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação em Direitos Humanos e
Tecnologia e o Grupo de Pesquisa Tecnologia e Educação. Por meio do subsídio financeiro
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolvemos
nossa proposta de relacionar a Educação em Direitos Humanos, à tecnologia e às ações de
extensão.
Realizamos os procedimentos institucionais de submissão da proposta e aguardamos a
aprovação. Mediante ao êxito para financiamento da proposta realizamos um processo
seletivo para discentes atuarem como bolsistas de extensão e bolsistas de iniciação
científica. Outros alunos foram convidados em virtude das habilidades destes, para
participar do projeto. Neste contexto desenvolvemos nossas primeiras ações que eram
traduzidas na reflexão dos fundamentos da Educação em Direitos Humanos, as relações
com a tecnologia e a construção de nossa proposição: um aplicativo correlato com a
Educação em Direitos Humanos.
Desta forma iniciamos a criação de um aplicativo (APP) que identifica por meio do gênero,
da faixa etária e da violação sofrida a rede de proteção mais próxima para intervir na
violação aos direitos humanos com o intuito de garantir a preservação da dignidade
humana, por meio do acesso à rede de proteção do estado do Espírito Santo e municípios.
Neste sentido iniciamos o levantamento da rede de proteção estadual aos direitos humanos
por meio de pesquisas e em conjunto a construção do APP.
Em conjunto à programação do APP, foi construído um modelo lógico que suportasse a
necessidade de conectar o usuário à rede de proteção mais próxima, utilizando
localizadores, GPS e coordenadas geográficas. Em nossa proposição de extensão
objetivamos o diálogo da extensão tecnológica com a Educação em Direitos Humanos
buscando a garantia da dignidade humana por meio de processos técnicos e tecnológicos.
O eixo central do nosso debate é a tecnologia como correlata aos direitos humanos e a
responsabilidade que nossos engenheiros, técnicos e tecnólogos possuem no zelo pelo
humano, ou seja, por aquilo que lhe confere mais dignidade: a preservação de sua
integridade.
A Educação em Direitos humanos é o nosso referencial teórico metodológico utilizado
durante o desenvolvimento do trabalho e no caso dos membros do Laboratório de Ensino,
Pesquisa e Extensão em Educação em Direitos Humanos e Tecnologia tem sido nosso
objeto de ensino, pesquisa e extensão em nosso cotidiano institucional. Desejamos a todos
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uma boa leitura deste texto que é um recorte de nossa experiência extensionista.
1 EDUCAR O ÂMBITO TÉCNICO E TECNOLÓGICO EM DIREITOS HUMANOS:
DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS
Nossa experimentação de uma ação extensionista focada nos direitos humanos é que vai
ser o desenho teórico do nosso trabalho, bem como o nosso arcabouço conceitual a ser
utilizado neste texto, por isso estaremos utilizando referenciais teóricos e metodológicos,
como em qualquer pesquisa acadêmica, porém não intentaremos aqui desenvolver numa
linguagem de extrema alegoria científica, mas sim reflexões apoiadas em autores acerca do
educar em direitos humanos, função esta que em 27 de maio de 2016, constitui um desafio
dado ao descrédito aos direitos humanos, a ridicularizarão/banalização de nossos aparatos
legais (leis, estatutos, decretos) em diversas instâncias societárias, seja pela sobreposição
do poder ou pela ausência deste.
Neste sentido, educar o âmbito técnico e tecnológico em direitos humanos coloca aos
docentes/mediadores vários desafios, destacando-se a construção de um reconhecimento
da dignidade humana em uma instituição de ensino sobreposta num positivismo. Não é
inverídico que estamos nos institutos federais vivenciando uma transição de modelo
institucional, porém suas raízes de bases técnicas e tecnológicas delineadas pelo
pensamento mercadológico colocam em xeque as ciências jurídicas, econômicas, humanas
e sociais, dando mais ênfase as políticas do mercado e outras formas cartesianas de
compreender a relação homem e sociedade.
Nossas reflexões com nossos parceiros técnicos e tecnológicos são norteadas pelo seguinte
diálogo: você é responsável pela garantia da integridade humana. Ao mencionarmos você é
responsável pela garantia da integridade humana estamos inserindo todos, exatamente
todos, na responsabilização da garantia da dignidade humana, porém vivenciamos a
existência de um contexto dicotômico, de um lado se você se reconhece como este sujeito
responsável, o sentimento de estranheza pode não ser tanto, já de outro modo, o não
reconhecimento pode colocar alguém do tecido societário como um possível violador.
Podemos também encontrar quem simplesmente alegue que a garantia dos direitos
humanos é totalmente correlata à lei. Em nossa proposta vamos logo enunciando que não.
Se a garantia de direitos humanos fosse unicamente correlata à lei, como explicaríamos a
violência de gênero? A violência étnica? A não cidadania? O racismo institucional? As
práticas de abuso de poder de agentes públicos?
Educar em direitos humanos está para além da mera legislação. O reconhecimento da
dignidade humana ultrapassa a lei. Não que ela seja dispensável, pelo contrário, em nossa
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experiência ela é extremamente necessária, porém a garantia da dignidade humana
ultrapassa o mero espaço institucional e fica correlata com a subjetividade. O sentido de
educar em direitos humanos a nosso ver ultrapassa o ensino de meras legislações, pois é
necessária uma metodologia que coloque em questão a dignidade humana para que
alcancemos o proposto por Sacavino (2009, p.195).
[...] como agente cultural dentro desses processos pressupõe situar-se em
uma ótica contra-hegemônica, na qual é fundamental que o/a agente
cultural desenvolva processos críticos de compreensão e ação sobre a
realidade que propiciem a criação de cultura/s e mentalidade/s diferentes,
voltada/s para o fortalecimento da construção dos processos contrahegemônicos. Um aspecto essencial de nossa proposta é contribuir para
que a cultura [...] tenha [...] os Direitos Humanos como referência
fundamental, a nível teórico e prático [...].
Sacavino (2009) contribui com nossas reflexões ao propor que os direitos humanos nesta
posição contra hegemônica contribuirá com a difusão de práticas sumariamente humanas,
pois se a sociedade toma como modelo de referência os direitos humanos, passaremos a
difundir as práticas de tolerância, de alteridade e da preservação da dignidade humana,
desta forma o educar em direitos humanos na educação tecnológica e técnica contribui na
formação de engenheiros, tecnólogos e técnicos em geral, de modo que estes se percebam
como agentes dos direitos humanos a partir de suas funções.
É comum para nós que lecionamos em instituições técnicas e tecnológicas escutarmos o
questionamento: o que eu, um técnico, tenho com os direitos humanos? Nossa resposta
sempre vai ao encontro de que no desenvolvimento das funções de cada um no mundo do
trabalho ou em quaisquer das instituições sociais as quais ocupamos, sempre somos
correlatos à vivência da violação aos direitos humanos que ainda faz parte da sociedade
brasileira. Nós enquanto conhecedores da necessidade do reconhecimento da dignidade
humana temos a função de preservá-la e garantir a solidariedade a quem tem seu direito
violado.
Em uma aula realizada em um curso de Engenharia Mecânica um discente nos questionou:
O que tenho com isso? O que tenho a ver com os direitos humanos? Nossa resposta
imediata foi na tentativa de demonstrar àquela turma como o papel deles é importante na
condição de engenheiro para as minorias, por exemplo, as próteses de acessibilidade aos
deficientes físicos, as tecnologias que trazem prolongamento da vida de pessoas com
doenças crônicas, que também contribuem com o policiamento, e tanto outras contribuições
tecnológicas que aqui podemos descrever.
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O que necessitamos observar e demonstrar aos discentes do âmbito técnico e tecnológico
em nossas práticas e discursos é que todos nós somos responsáveis pelo zelo da vida
humana, defender os direitos humanos não pode ser uma atribuição exclusiva das ciências
humanas e jurídicas, pelo contrário, deve ser sim atribuição do educador popular, da
professora leiga, do gari, do padeiro, do professor, do juiz, do policial, do técnico, do
engenheiro e por fim de todos. A defesa da dignidade humana que é o pilar que defendemos
aqui não pode ser dissociada do cotidiano, ou atribuída a outro, ela é imprescindível e
indiscutível e é correlata à prática de todos. A defesa da dignidade humana é traduzida
numa participação política no tecido societário.
Contribuindo com nossas reflexões o autor Neto (2009), aponta que a participação política
traz para a sociedade a liberdade para as manifestações de suas diversidades, desde que a
participação política tenha sido conduzida à democracia. As manifestações das
diversidades, a democracia e a participação política são elementos de extrema importância
à garantia da dignidade humana. São pilares da sociedade sem a qual não podemos
exercer os direitos humanos e muito menos educar em direitos humanos. Nossos discentes
necessitam entender que ser educado e desenvolver a militância em direitos humanos
deveria ser uma prática consubstancial para a vida em sociedade independente de categoria
profissional.
A participação política num cenário de pessimismo ideológico que vivemos em 2016, ano
qual este texto é escrito, quando nas estruturas dos estados e Estado da federação
brasileira se torna árduo debater política numa sociedade onde a luta de classes é condição
de sobrevivência no tecido social. A democratização das diversidades de gênero, da etnia,
da religiosa e tantos outros insumos ofertados pelo estado, mercado e sociedade civil que
corroídos pela corrupção trazem problemas de ordem social, tais como a violência, é
necessário problematizar o que é uma participação política voltada aos direitos humanos
para formar técnicos e tecnológicos a partir da importância da atuação política de cada
profissional no cenário da garantia da dignidade humana.
Sobre o cenário deste século Neto (2009, p.182) afirma que:
Hoje, estão na esteira dos direitos humanos as lutas pela convivência
entre os povos de distintas etnias e culturas: pelas reivindicações das
diferenças de orientação sexual e contra as discriminações raciais.
Assim, também, juntam se a esses as lutas por reelaborações de suas
identidades, causadas pela espoliação cultural com os processos de
colonização; pelos reclamos de novas demandas socioculturais da
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preservação; pelas lutas de resistência e pelo explícito confronto entre
oriente ocidente, concretizado em guerras, e pela defesa do patrimônio
ecológico para toda a humanidade.
Algumas categorias utilizadas pelo autor se tornam de extrema importância para o nosso
debate do educar em direitos humanos, são estas: lutas pela convivência, reivindicações
das diferenças, resistência e defesa do patrimônio ecológico para toda a humanidade. No
processo de ensino e aprendizagem de nossos técnicos e tecnológicos é necessário que
todos os educandos no processo de ensino e aprendizagem debatam a existência de
minorias sociais campesinas, das cidades, de movimentos sociais específicos e outras lutas
específicas que vão se desenhando com o tempo.
Os direitos humanos neste cenário de confronto têm que buscar a consolidação de uma
sociedade mais justa, igualitária e que por meio das práticas sociais de cada membro da
sociedade garanta a dignidade humana de todos em suas diversidades e necessidades
mais especificas. Nossa experiência traz apontamentos que a educação técnica e
tecnológica pode sim dialogar com os direitos humanos de modo a contribuir com a
consolidação da justiça social.
No processo de educar em direitos humanos a tecnologia não pode ser considerada um
problema social e ser desconsiderada em sua relevância para ao cesso aos direitos
humanos. Pelo contrário a tecnologia é de extrema importância na consolidação e defesa da
dignidade humana. Em nosso estado, por exemplo, esta importância se materializa no caso
do botão do pânico, que promete acesso mais rápido à rede de proteção a mulheres,
possíveis vítimas de violência de gênero.
O nosso trabalho se delongou nesta experiência de associar tecnologia e direitos humanos,
então nos propusemos a construir um aplicativo cuja finalidade é acionar a rede de proteção
quando existe um cenário de violação aos direitos humanos. A vítima ou quem presenciou
uma cena de violação aos direitos humanos pode pela idade e gênero acessar a rede de
proteção mais próxima para prestar socorro inicial à vítima.
Nosso aplicativo é denominado de DenunciES. A ideia inicial do trabalho foi apenas mapear
a rede de proteção de 4 municípios e iniciar a construção do APP, porém, durante o
desenvolvimento da pesquisa observamos que poderíamos trabalhar com todo o estado do
Espírito Santo. Dividimos os grupos de trabalho por região e iniciamos o trabalho da
construção da planilha da rede de proteção e do aplicativo conforme descreveremos abaixo.
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2 PLATAFORMAS ANDROID E IOS E A CONTRUÇÃO DO APLICATIVO DENUNCIES
Para o desenvolvimento do aplicativo, foram inicialmente objetivados os “ambientes” nos
quais gostaríamos de disponibilizar a supracitada aplicação. Para tal seleção foram
adotados como critérios o número de usuários e a disponibilidade da plataforma quanto a
ser desenvolvida por terceiros. As plataformas Android e iOS portanto foram apontadas
como suficientes para tal fim.
O desenvolvimento do app, deu-se a partir de duas plataformas de codificação, o Xcode
(software disponibilizado pela Apple para o desenvolvimento de aplicações) e o AppInventor,
(aplicação online desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts - MIT que
possibilita desenvolver quaisquer modelos lógicos programáveis para Android). Prévia à
programação do app, foi construído um modelo lógico que suportasse a necessidade de
conectar o usuário à rede de proteção mais próxima, utilizando localizadores GPS e
coordenadas geográficas obtidas de forma dinâmica e instantânea de um servidor da WEB.

Portanto, paralela à modelagem lógica do aplicativo fez-se necessária a estruturação de um
servidor WEB e a construção de um painel online de gerenciamento do mesmo, de forma
que os diferentes integrantes do grupo pudessem alimentar por diferentes origens o sistema
lá disponível permitindo, portanto, por meio deste a inserção dos dados coletados para um
banco de dados online que posteriormente virá a ser requisitado pelo aplicativo em tempo
real.
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Para a interface gráfica do aplicativo buscou-se o design simples possível para que assim
seja possível atingir os diferentes públicos que possam a vir utilizar o mesmo, sem direta
necessidade de habilidade com este campo da tecnologia. Os elementos mais importantes
ocupam o centro da tela e buscam exprimir em ícones e imagens o caminho necessário à
busca por uma rede de proteção mais próxima.
Cabe ressaltar ainda que o aplicativo busca interagir com os diferentes mecanismos que
possam vir a estar disponíveis no aparelho do usuário, portanto, o mesmo é capaz de
fornecer ao guia GPS do celular as informações e possíveis caminhos para que este chegue
à rede de proteção mais próxima, assim como permite ao discador telefônico do aparelho
realizar uma chamada a partir de um número fornecido pela aplicação.
O aplicativo é dotado da capacidade de recuperar as informações a partir do banco de
dados em tempo real, permitindo assim uma manipulação e atualização dos dados
disponíveis ao usuário sem a direta necessidade que o mesmo atualize a aplicação em seu
aparelho de celular, colocando o modelo de desenvolvimento do aplicativo (MVC) lado a
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lado com grandes empresas do mercado.
O modelo MVC permite caracterizar e classificar o desenvolvimento do aplicativo em três
grandes grupos sendo estes: o Model, o View e o Controller, sendo cada um destes
responsável respectivamente por organizar a lógica e caminhos da informação ponta a
ponta do aplicativo, controlar os elementos que interagem diretamente com o usuário e
estruturar as respostas e requisições que devem ser interpretadas pelo sistema em questão.
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Os testes de desenvolvimento são realizados pela equipe de desenvolvimento do grupo de
pesquisa que assim podem apontar possíveis falhas e melhorias ao sistema previamente a
sua entrega ao usuário final. Este permite ainda posteriormente, que tal usuário encaminhe
ao grupo alguns informativos sobre o desempenho do aplicativo como também informes
sobre eventuais falhas do sistema.
3 LOCALIZADORES GPS E COORDENADAS GEOGRÁFICAS E A CONTRUÇÃO DO
APLICATIVO DENUNCIES
Atualmente não é possível somente um órgão trabalhar na proteção dos direitos do ser
humano. Considerando ser os direitos humanos uma área complexa e que abrange
diferentes tipos de problemas e soluções e visando uma comunicação entre todos esses
órgãos, criou-se a rede de proteção social que é constituída pelos diferentes órgãos que
visam à proteção dos direitos humanos.
A rede de proteção possibilita o trabalho conjunto entre as diferentes áreas que visam a
proteção dos direitos humanos. Nossa definição de rede de proteção a partir de Faleiros e
Faleiros (p.79, 2007) é a seguinte:
[...] é o conjunt o social constituído por atores e organismos governamentais e não
governamentais, articulado e construído com o objetivo de garantir os direitos
gerais ou espec íficos de uma parcela da população infanto-juvenil. Como
exemplos, podem-se citar a Rede de P roteção de A dolescentes em Conflito com a
Lei, a Rede de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes
e a Rede de Proteç ão dos Meninos e Meninas de Rua, entre outras. Essas redes
podem ter abrangência municipal, estadual, nacional ou internacional. Assim como
ocorre com o Sistema de Garantia de Direit os , as Redes de Proteção instaladas
em diferentes municípios podem ser muito distintas. A articulação entre
organismos com diferentes funções, poderes e recursos pode ser uma tarefa de
alta complexidade. A construção das redes exige, portanto, muita habilidade,
flexibilidade e persistência.

A rede de proteção construída e utilizada pelo aplicativo denunciES teve como ponto inicial,
identificar as atividades que violam os direitos humanos e em seguida encontrar o melhor
órgão que tem a capacidade de solucionar o problema. Após ser definido o órgão
responsável por solucionar cada infração específica dos direitos humanos, foi necessário
mapear cada uma das 78 cidades do estado Espírito Santo identificando cada item da rede
de proteção da cidade.
As cidades do estado foram mapeadas a partir de pesquisas na internet e ligações para
lideranças (prefeitura, secretarias, polícia militar, polícia civil, conselho tutelar e etc.) na área
de direitos humanos de cada cidade. Após serem coletados dados como endereço e
telefone, foi necessário identificar as coordenadas geográficas de cada órgão através da
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ferramenta Google Maps.
Todos os dados construídos por cada integrante da equipe DENUNCIES foram reunidos e
inseridos em uma planilha. Após os dados serem organizados, estes foram armazenados no
site do aplicativo, pois desse site o aplicativo extrai as informações necessárias para indicar
a quem o utiliza, tudo o que deve ser feito para direcionar a violação ao órgão competente.

O aplicativo denunciES dispõe de um localizador geográfico que influencia positivamente na
funcionalidade e utilidade do mesmo, trazendo uma maior cobertura para a violação. Ele
conduz o usuário ao órgão competente específico mais próximo da ocorrência da violação
ou a um órgão competente geral, que também seja mais próximo, para que o usuário possa
saber a quem recorrer e a quem direcionar a violação.
Como explicado acima, utilizando o serviço de localização do google o aplicativo direciona o
usuário até o órgão competente mais próximo da ocorrência da violação, procurando no
banco de dados o posicionamento geográfico (latitude e longitude) e assim relacionando
com o posicionamento geográfico do aparelho celular do usuário. Ressaltamos que o
aparelho celular para prestar tal função deve estar conectado à internet, caso não esteja, o
aplicativo funcionará normalmente mas com a restrição da localização geográfica.

187

AnaisdoIXEncontroda ANDHEP

ISSN:2317-0255

Este mapeamento geográfico foi feito a partir de uma tabela que relaciona os municípios e a
sua rede de proteção. Após a verificação da existência de alguns órgãos públicos em alguns
municípios buscamos a localização de todos os órgãos presentes nos municípios que
compõem o estado do Espírito Santo. Com a localização geográfica já definida, provinda da
ferramenta de mapeamento do google, partimos para a verificação de veracidade e
atualização dos resultados.
Entrando em contato com cada órgão e prefeitura para mais informações e novas
localizações (apesar do seu ótimo funcionamento, o aplicativo do google não se torna uma
ferramenta totalmente confiável pois sua atualização é demorada não acompanhando todas
as mudanças de localização na rede de proteção municipal), com a devida atualização os
dados puderam assim ser inseridos no banco de dados do aplicativo.
As principais dificuldades apresentadas para a elaboração do aplicativo denunciES foram a
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demora de resposta e retorno por parte dos órgãos públicos, a dificuldade em encontrar
endereçamento correto e o desenvolvimento lógico do aplicativo em duas plataformas de
funcionamento. No entanto, o que resultou em maior atraso na pesquisa foi o contato com
os órgãos públicos e prefeituras, pois levamos muito tempo para a verificação da rede de
proteção, que foi feita através de ligação telefônica e e-mail).
CONSIDERAÇÕES
Nossa prática extensionista é caracterizada pelo CNPq como pesquisa inicial, de modo que
propomos à instituição de fomento possíveis alternativas de trabalhar com um aplicativo
correlacionado com os direitos humanos. Nossa experiência é caracterizada pelo êxito
didático desta relação. Como ainda estamos em processo de construção torna-se um
desafio constante a programação do aplicativo, a construção da rede de proteção, que foi
bem problemática dada às mudanças de endereços constantes e até mesmo em alguns
casos a dificuldade no acesso destas informações. Neste momento no qual o texto é
construído estamos num processo administrativo de gestão das informações contidas no
site para o melhor funcionamento do aplicativo, além de outros aperfeiçoamentos para que o
mesmo possa ser baixado com êxito e cumpra sua missão.
Não resta dúvida que a educação técnica e tecnológica necessita criar o papel de
subsidiária dos direitos humanos em nosso país. As práticas de pesquisa e de extensão e o
processo de ensino e aprendizagem devem ser revistos no que tange a nossa proposta:
Educar em Direitos Humanos, em sua essência significa zelar pela dignidade humana a
partir da posição que ocupo no tecido societário.
O aplicativo denunciES cumpre esta função quando permite o acesso à rede de proteção de
todos os possíveis usuários do estado mediante um contexto de violação. Procuramos
imprimir a educação em direitos humanos durante todo o processo de prática extensionista
para que aqueles que venham ter contato com o nosso processo de extensão também se
sirvam de nosso princípio: a garantia da dignidade humana.
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