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“QUEM MAIS TROUXE O
POVO MARANHENSE PRO
PARÁ FOI GARIMPO.”

“HOJE, A MINHA OPORTUNIDADE,
A MINHA VONTADE, É DE VER
MINHAS NETAS FORMADAS.”

Escola Eldorado
“HOJE PARECE QUE EU
RENASCI NOVAMENTE.
TENHO CONHECIMENTO,
SEI RESPEITAR OS
DIREITOS DOS OUTROS.”

Vídeo: Escola Eldorado
https://www.youtube.com/watch?v=GZbCh8CDIOk
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Orientações
Orientações sobre a versão para impressão dos materiais didáticos do curso
Cursista,
Esta é uma versão de apoio em formato PDF para impressão dos materiais didáticos do Curso
de Especialização Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Lembre-se de que o ideal é acessar os
materiais em sua versão online, utilizando um computador, pois uma série de recursos didáticos criados
especialmente para este curso – ou aproveitados de outras fontes de maneira didaticamente relevante,
tais como vídeos e infográficos interativos – não pode ser visualizada na versão em PDF.
Sabemos que um dos empecilhos ao estudo a distância é a questão do acesso à rede mundial
de computadores, de distribuição bastante desigual em nosso país. Para contornar esse problema,
disponibilizamos, além da versão para impressão aqui apresentada, uma versão offline dos materiais
didáticos do curso. É possível efetuar o download dessa versão de uma vez só, acessando o repositório
do curso no seguinte endereço: <http://catalogo.egpbf.mec.gov.br/>. Assim, mesmo offline, você pode
ter acesso a todos os recursos dos materiais, inclusive aos vídeos (com exceção das páginas externas
ao curso).

Versão Online

Versão Oﬄine

Versão para impressão

(Prioritária)

(Opcional)

(Apoio para leitura)

Portanto, dadas as diferentes possibilidades de acesso aos recursos didáticos, considere a versão
para impressão como um material de apoio que, embora contenha o texto integral de cada módulo de
estudos, não proporciona a mesma experiência multimídia para a qual esses materiais didáticos foram
pensados. De qualquer forma, a versão para impressão inclui os endereços eletrônicos para os vídeos, e
os recursos interativos podem ser acessados pelo repositório citado anteriormente. Os “saiba mais” estão
destacados e numerados (ex: vivências da pobreza1) e podem ser lidos no final deste documento.
Esperamos que essa versão para impressão possa ser útil para aqueles que não têm acesso
constante aos recursos tecnológicos necessários para a versão multimídia dos materiais didáticos. No
entanto, recomendamos enfaticamente que seus estudos sejam realizados em computadores ou tablets
com acesso à internet, para que todos os recursos da versão online multimídia estejam disponíveis.
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Módulo II

Pobreza, direitos humanos, justiça e educação

“Toda essa histórica e formal proclamação de ser a pessoa humana portadora
de uma dignidade ‘inata’ é o próprio Direito a reconhecer o seguinte: a
humanidade que mora em cada um de nós é em si mesma o fundamento
lógico ou o título de legitimação de tal dignidade. Não cabendo a ele, Direito,
outro papel que não seja o de declará-la.” (BRITO, 2007, p. 25)

Uma pergunta fundamental deve conduzir-nos na leitura e no estudo deste módulo:
que direito mais fundamental do que um digno e justo viver pode existir para um ser
humano? Se não há o direito à vida digna, sequer se pode falar de outros direitos. Não
basta a afirmação de que, por nascimento, temos direito a uma vida íntegra. É necessário
observar se a pessoa tem direito ao trabalho, à educação, ao bem-estar, entre outros
direitos irrenunciáveis e inegociáveis, para que possamos afirmar ou não a sua dignidade.
Sendo assim, um curso de Pós-Graduação lato sensu (especialização) – que tem como
finalidade a formação continuada de professores(as) e gestores(as) da Educação Básica,
bem como de outros(as) profissionais que estão envolvidos(as) com políticas sociais cujo
foco se dá na relação entre educação, pobreza e desigualdade social, e atuam em contextos
sociais empobrecidos – deve considerar, como ponto de partida, que o direito à vida digna
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não pode ser limitado a uma pequena minoria de pessoas. Ao contrário, é um direito de
todos os seres humanos. Sabemos que nem sempre foi e nem sempre é assim no mundo
em que vivemos. Por isso, temos uma batalha de valores a travar, se quisermos um mundo
onde todos os seres humanos, indistintamente, tenham os mesmos direitos.
Se este curso pretende provocar o debate sobre os processos de educação que
envolvem sujeitos que vivenciam a experiência da pobreza ou da extrema pobreza, o
presente módulo, em particular, deve ter o objetivo de entender o papel estratégico da
relação entre educação e direitos humanos no enfrentamento e na superação da pobreza,
e na construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna.
Precisaremos, portanto, compreender o desenvolvimento experimentado pela
humanidade na construção dos direitos humanos como ideia e como busca da realidade.
Pensar em processos culturais e direitos humanos nos remete à noção de que somos filhos
e filhas de um processo histórico.

1. Evolução histórica dos direitos humanos
Direitos humanos e escola: questões iniciais
Pensar na relação possível entre escola e direitos humanos nem sempre é tarefa fácil, ainda mais
para aqueles(as) que não estão familiarizados(as) com a temática. Quando pensamos em educação e
direitos humanos, é importante levarmos em conta que a escola deve se colocar como um espaço do
qual os sujeitos envolvidos no processo educativo possam usufruir igual e integralmente. Além disso,
ela deve se preocupar em se integrar com outras instituições para contribuir para a efetiva garantia dos
direitos desses sujeitos.
Sendo assim, refletir sobre a relação entre educação e direitos humanos implica considerar que
a escola deve se constituir como um local onde os indivíduos possam adquirir consciência de si como
sujeitos de direitos, bem como possam tê-los assegurados. Para isso, ela precisa ter como parte de
suas ações pedagógicas iniciativas que promovam o enfrentamento da violação de direitos humanos e
permitam a vivência irrestrita desses direitos.
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Sabemos que a escola é historicamente um espaço de reprodução da limitação dos direitos dos
sujeitos, seja pelos conhecimentos que privilegia seja pelas vivências que cerceia, portanto, ela deve
ser considerada como um espaço a ser repensado e transformado para tornar-se um espaço de direitos.
Para compreendermos essa ampla relação entre educação e direitos humanos, apresentaremos
inicialmente neste módulo uma discussão histórica e conceitual em torno desses direitos, importante
para o entendimento dessa articulação.
Antes dessa discussão, porém, você poderá assistir ao vídeo Educação com ênfase nos direitos
humanos (2013), da série Salto para o futuro, produzida pela TV Escola. Esse vídeo levanta importantes
questões sobre o papel da educação em direitos humanos em uma sociedade marcada por episódios
relevantes de violência política e social, como o regime escravocrata, que perdurou até o final do século
XIX, a ditadura civil-militar de 1964-1985, e os elevadíssimos índices de violência1 direcionada contra a
população empobrecida no Brasil atual.

Vídeo: Salto para o Futuro
https://www.youtube.com/watch?v=ySr96epJviw

As questões apresentadas no vídeo deverão guiar sua leitura do presente módulo e poderão
ajudar a dar mais concretude a essa discussão que frequentemente é vista como abstrata e que é cada
vez mais urgente de ser feita.

Linha do tempo dos direitos humanos
Sem a pretensão de construir um levantamento histórico que foge ao escopo deste módulo, consideramos,
no entanto, que é importante reconhecer, em alguns momentos da história da humanidade, passagens que
nos possibilitam compreender a evolução da ideia de direitos e deveres, das regras morais e éticas, do conjunto
de normas da vida em sociedade que expressam um ideal de justiça, de alguma forma traçando um limite entre
o que é ilegal e o que é obrigatório.
Essa evolução evidencia a vocação ontológica do ser humano pela sua própria humanização (FREIRE,
1999). É nesse processo que surge e se aperfeiçoa a compreensão sobre direitos humanos. A partir do
reconhecimento da própria humanidade pelo ser humano, iniciam-se as lutas por direitos, nas suas diferentes
dimensões, formas e contextos. Nessa longa trajetória, os direitos surgem em função das necessidades de cada
tempo e circunstância, e da organização social em torno de lutas que buscaram efetivar esses direitos.
O que hoje conhecemos como direitos humanos, especialmente a partir das duas últimas décadas do
século XVII, constitui-se uma importante bandeira contra a arbitrariedade dos governos e das elites dominantes,
que têm o poder de ditar normas a seu gosto. Nesse processo, há muito o que comemorar, mas há também o
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que lamentar, porque a história da humanidade está marcada por avanços e retrocessos em relação ao respeito
à dignidade de todos os seres humanos.

Infográfico Interativo - Linha do Tempo - Direitos Humanos:
Acesse pelo material didático digital

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), entendida como uma espécie de
constituição mundial, foi desdobrada em outros instrumentos pactuados pelos países-membros da
Nações Unidas, focando direitos específicos de estratos sociais ou o combate a determinadas violações
de direitos. Trata-se, aqui, de direitos voltados para o segmento de mulheres, crianças, idosos, pessoas
com deficiência; da proibição de penas ou tratamentos desumanos ou cruéis, incluindo a tortura; e da
eliminação de todas as formas de discriminação, seja de gênero, seja de raça, entre outras temáticas.
Os sistemas internacionais de direitos humanos, funcionando por meio da cooperação recíproca
entre os membros das comunidades internacionais, cumprem a função de definição de parâmetros
mínimos a serem observados pelos Estados Nacionais. Esses parâmetros são pactuados por intermédio
de tratados e convenções internacionais2. Para cada um desses instrumentos, existe um órgão
específico de monitoramento para aferir o respeito às suas determinações.
Importa ainda ressaltar que a história dos direitos humanos no Brasil tem uma relação muito
próxima com o enfrentamento e a resistência aos regimes ditatoriais, especialmente o regime militar
que se instalou no país a partir do golpe civil-militar de 1964 e perdurou até o ano de 1985. Como
uma resposta às violações de direitos e liberdades individuais e coletivas, constituíram-se movimentos
organizados em defesa dos direitos humanos que exerceram forte influência no campo da educação
em direitos humanos.
Como vimos anteriormente, a reconstituição histórica dos direitos humanos nos revela avanços
a celebrar e retrocessos a lamentar. Muitos anos após a proclamação da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, o mundo segue sendo violador desses direitos. Os reconhecidos avanços vão sendo
construídos ao lado de violações que persistem em ser sistemáticas. Os direitos humanos são fruto de
um processo de luta pelo reconhecimento da dignidade humana para todos e todas. Por isso, Hannah
Arendt (1989) nos lembra que os direitos humanos não são um dado de realidade, mas um processo em
permanente construção e conquista. Norberto Bobbio (1998), de maneira mais contundente, afirma
que os direitos humanos não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, como a nos chamar
atenção para a necessidade de estarmos atentos para a ampliação e a manutenção desses direitos.
Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, fortalecido por novos
argumentos – que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa
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de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de
uma vez e nem de uma vez por todas. (BOBBIO, 1998, p. 5)

Os direitos humanos são, assim, dotados de uma natureza e de características que serão objeto
da próxima unidade deste módulo.

2. Natureza e características dos direitos humanos
A presença da expressão “declaração” nos instrumentos que afirmam direitos, como a Declaração
de Virgínia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a própria Declaração Universal dos
Direitos Humanos, evidencia a pretensão de seus formuladores, não de “criar direitos humanos” –
como entendiam Hannah Arendt e Norberto Bobbio –, mas de trazê-los à tona. É como se os direitos
expressos nessas declarações tivessem sempre existido, ainda que de forma oculta para a maior parte
da humanidade, e fossem adequados a todos os homens e todas as mulheres, independentemente da
época ou do contexto político e social em que vivem.
Para tais “declaradores”, os direitos ali expressos não são produzidos pelos instrumentos jurídicos
em questão, mas apenas declarados, tornados públicos. A etimologia nos ajuda a entender que declarar
direitos carrega, aqui, o sentido de torná-los claros, para que se façam vistos claramente. A origem do
verbo “declarar” expressa bem esse sentido, o de tornar claro. Conforme o dicionário Houaiss (2009), o
verbo advém da palavra latina declaro,-as,-āvi,-ātum,-āre, que significa “mostrar, fazer ver claramente,
exprimir sentimentos, emoções, traduzir um fato”. Seriam assim direitos naturais, existentes mesmo
antes de sua formal declaração pública. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789),
inspirada pelo pensamento liberal e decorrente da Revolução Francesa daquele ano, fica bastante
evidente a percepção de que esse instrumento vinha para materializar o conjunto de ideias e valores
provindos do direito natural.
Vejamos o que prenuncia o preâmbulo dessa declaração, na figura da página seguinte.
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Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento a partir de pintura de Jean-Jacques-François Le Barbier (1789)
e texto de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789).

Da mesma maneira, podemos ressaltar o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) que, ao afirmar que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos [...]”, consolida uma compreensão de que as pessoas são livres e iguais por natureza.
Não é objetivo deste estudo aprofundar as origens do conceito de direito natural no pensamento
ocidental e suas variações no decorrer da história. Basta-nos, por ora, compreendê-lo como enraizado
no pensamento grego (Aristóteles, 384-322 a.C.), envolvido numa nova roupagem cristã (Tomás de
Aquino, 1225-1274), entendido como um direito ideal, acima do direito positivo, que pressupõe a
existência de um ordenamento decorrente da natureza das coisas e não submetido a projetos humanos.
Independe, portanto, da vontade humana, pois é preexistente ao homem e superior às leis.
O jusnaturalismo como concepção filosófica, no entanto, é entendido como resultado de
transformações econômicas e sociais que forçaram mudanças no conceito de poder do Estado e se
caracteriza pela ideia racional de um direito universal, conhecido como Direito de Natureza, e que
origina outros direitos.

Infográfico Interativo - Jusnaturalismo: Concepção Filosófica:
Acesse pelo material didático digital

Entenda mais sobre os conceitos de direito natural e direito positivo3.

Módulo II - Pobreza, direitos humanos, justiça e educação

12

Características complementares e solidárias dos direitos humanos
A conexão do direito natural com os direitos humanos é forte e lógica pela sua compreensão
como um direito universal, inalienável, acima dos direitos estabelecidos pelas leis dos Estados Nacionais.
Contemporaneamente, é no âmbito da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos da ONU, realizada
em Viena no ano de 1993, que características desses direitos foram solenemente afirmadas em sua
Declaração e seu Programa de Ação. Já o primeiro parágrafo desse instrumento afirma que “a natureza
universal destes direitos e liberdades é inquestionável”, constituindo-se a sua proteção e promoção,
portanto, a primeira responsabilidade dos governos.
A afirmação da universalidade dos direitos humanos, tal como consignada na Declaração Universal
de 1948, avança sobre a compreensão dos direitos de cidadania assinalados na Declaração de 1789. Os
conceitos de cidadania e de direitos humanos são, por vezes, confundidos em razão de serem assemelhados
em alguns aspectos. Entretanto, consideramos fundamental estabelecer claramente a distinção entre
eles, porque é ela que nos permitirá compreender o alcance do princípio da universalidade dos direitos
humanos. Em que se diferem e em que se aproximam os direitos de cidadania e os direitos humanos?
A ideia de cidadania diz respeito à ordem jurídico-política de um determinado Estado Nacional e
não está associada necessariamente a valores tidos como universais – ainda que essa “universalidade”
possa ser controversa ou até moralmente ambígua, como veremos em breve –, mas a decisões tomadas
em função dos interesses próprios desse Estado. Assim, a Constituição e as leis infraconstitucionais de
um país é que vão definir quem são os(as) cidadãos(ãs) e que direitos estão relacionados ao usufruto da
cidadania. Esses direitos e deveres do(a) cidadão(ã) podem, inclusive, ser modificados, com acréscimo ou
supressão daquilo que é facultado a um indivíduo ou grupo de indivíduos. A esse respeito, Maria Victória
Benevides (acesso ao texto completo “Cidadania e Direitos Humanos” através do link http://www.iea.usp.
br/publicacoes/textos/benevidescidadaniaedireitoshumanos.pdf), ao refletir sobre as diferenças entre
cidadania e direitos humanos, esclarece:
Cidadania e direitos da cidadania dizem respeito a uma determinada ordem jurídico-política
de um país, de um Estado, no qual uma Constituição define e garante quem é cidadão,
que direitos e deveres ele terá em função de uma série de variáveis tais como idade, o
estado civil, a condição de sanidade física e mental, o fato de estar ou não em dívida com a
justiça penal etc. Os direitos do cidadão e a própria ideia de cidadania não são universais no
sentido de que eles estão fixos a uma específica e determinada ordem jurídico-política. Daí,
identificarmos cidadãos brasileiros, cidadãos norte-americanos e cidadãos argentinos, e
sabemos que variam os direitos e deveres dos cidadãos de um país para outro. (BENEVIDES,
2012, p. 4)

Veja no infográfico como um aspecto dos direitos de cidadania – no caso, o voto – varia em diferentes
países.
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Infográfico Interativo - Votos pelo mundo:
Acesse pelo material didático digital

Já os direitos humanos, segundo a Declaração de Viena mencionada anteriormente, não estariam
confinados aos limites de um território, mas seriam universais e naturais. Mais uma vez, Benevides nos
ajuda a compreender essa distinção:
Os direitos do cidadão não são direitos naturais, são direitos criados e devem
necessariamente estar especificados num determinado ordenamento jurídico. Já
os Direitos Humanos são universais no sentido de que aquilo que é considerado um
direito humano no Brasil, também deverá sê-lo com o mesmo nível de exigência, de
respeitabilidade e de garantia em qualquer país do mundo, porque eles não se referem
a um membro de uma sociedade política; a um membro de um Estado; eles se referem
à pessoa humana na sua universalidade. Por isso são chamados de direitos naturais,
porque dizem respeito à dignidade da natureza humana. São naturais, também, porque
existem antes de qualquer lei, e não precisam ser especificados numa lei, para serem
exigidos, reconhecidos, protegidos e promovidos. (BENEVIDES, 2012, p. 5)

Para essa autora, haveria uma relação entre os direitos humanos e os direitos naturais, os primeiros
sendo derivados dos segundos. Essa premissa fundamentaria o caráter universal dos direitos humanos.
Afinal, se são realmente inerentes à natureza dos homens e das mulheres, podemos supor que todos
os seres humanos, independentemente do contexto histórico ou social em que vivem, compartilham
desses mesmos princípios.
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ANALOGIA ENTRE DIREITOS NATURAIS E DIREITOS HUMANOS

DIREITO NATURAL
Conjunto de direitos que
independem das instituições
humanas, podem ser
deduzidos pela razão e são
válidos para todos.

DIREITO POSITIVO
A ideia do direito
natural deve
determinar a
construção do
direito positivo.

“é o direito histórico e
objetivamente estabelecido,
efetivamente observado”
(GUSMÃO, 1997, p. 51). Ou seja, hoje
em dia é o conjunto de direitos
estabelecidos pelas leis de
determinado Estado nacional.

RELAÇÃO DE DETERMINAÇÃO
DUDH DE 1948
Elenca direitos tidos como
adequados para todas as
pessoas, independentemente
da época ou do contexto
político e social. Ou seja, são
considerados uma expressão
histórica e concreta da noção
dos direitos naturais.

COSTITUIÇÕES
E LEIS NACIONAIS
A ideia é que, para
esses direitos se
efetivarem nos
Estados Nacionais,
a DUDH oriente
a elaboração da
legislação.

Elas são o direito positivo
dos Estados Nacionais e
comunidades existentes
no mundo. Idealmente,
devem estar de acordo
com a DUDH.

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento a partir de foto de Mídia Ninja (2013).

Essa é uma relação controversa, não apenas pelo caráter histórico e sociocultural dos direitos
humanos, mas também porque a pretensão de torná-los universais pode resultar em atos arbitrários
que desconsideram as particularidades culturais de um determinado contexto social ou, ainda,
justificar intervenções militares violentas4 que acarretariam o oposto daquilo que os direitos humanos
intencionam.
Ainda que seja importante estarmos inteirados(as) com a discussão em torno da natureza dos
direitos humanos – se são naturais ou construídos –, tentar resolver o problema estaria muito além
dos limites deste módulo. Com o correr do curso, teremos ocasião de abordar algumas das críticas
culturalistas, ainda que sem entrar em pormenores.
Voltando às características dos direitos humanos conforme ressaltadas na Declaração de Viena:
Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e
interrelacionados. A comunidade internacional tem de considerar globalmente os
Direitos Humanos, de forma justa e equitativa e com igual ênfase. Embora se devam ter
sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os antecedentes
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históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus
sistemas político, econômico e cultural, promover e proteger todos os Direitos Humanos
e liberdades fundamentais. (DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA, 1993, p. 4,
grifos nossos).

Dessas características, sem dúvida, a mais proeminente é a da universalidade. Por que outra
razão a declaração da ONU de 1948 seria denominada de universal? Pelo fato, exatamente, de
se apoiar no princípio da dignidade humana que, de acordo com os redatores da declaração, seria
inerente a todos(as) indistintamente, independentemente de nacionalidade ou de qualquer outro tipo
de peculiaridade, razão pela qual os direitos dela decorrentes podem ser considerados universais. Os
sujeitos ativos desses direitos são todos os indivíduos, sem submissão de nacionalidade, de raça, de
credo, de orientação filosófica, política, religiosa, sexual ou de qualquer outra natureza.
Bobbio nos chama atenção para a evidência de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
é a maior prova de consenso sobre um determinado sistema de valores que a humanidade já conseguiu
pactuar livre e expressamente através de seus respectivos 48 governos, representando a maioria dos
seres humanos que viviam na Terra naquele momento.
Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que
a humanidade – toda a humanidade – partilha alguns valores comuns; e podemos,
finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é
historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo dado
objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens. (BOBBIO,
1998, p. 28)

É ainda em Bobbio que vamos encontrar uma interessante interpretação sobre o papel que a
DUDH desempenhou no processo de desenvolvimento que se serve de categorias como as de direito
natural e direito positivo.
Os direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se
como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização
como direitos positivos universais. A Declaração Universal contém em germe a síntese
de um movimento dialético, que começa pela universalidade abstrata dos direitos
naturais, transfigura-se na particularidade concreta dos direitos positivos, e termina
na universalização não mais abstrata, mas também ela concreta, dos direitos positivos
universais. (BOBBIO, 1998, p. 30)
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Infográfico Interativo - O desenvolvimento dos Direitos Humanos:
Acesse pelo material didático digital

A Conferência de Viena reuniu representantes das culturas de 171 países, num contexto em
que os conflitos ideológicos da Guerra Fria foram substituídos por inúmeras divergências culturais.
Conceitos ocidentais com forte marca eurocêntrica colocavam-se em confronto com padrões culturais
milenares do Oriente. Portanto, essa afirmação de universalidade dos direitos humanos, expressa na
Declaração de Viena, como vimos, não foi obtida sem intensos e acalorados debates5.
Os desafios para o entendimento da tensão entre o diálogo intercultural e a universalidade dos
direitos humanos podem ser aprofundados pela leitura de um interessante artigo de Boaventura de
Sousa Santos (2009), publicado na Revista Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República. O autor propõe que a globalização é um processo por meio do qual uma
entidade local estende a sua influência a todo globo e, ao fazê-lo, adquire a capacidade de classificar
como local qualquer outra condição social ou entidade rival. Nesse sentido, toda globalização não
passaria de um localismo bem sucedido, ou de um localismo globalizado6.
Ao considerar a característica da universalidade dos direitos humanos, essa reflexão reconhece
no conceito desses direitos uma forte tradição claramente ocidental liberal, distinguível de outras
concepções de dignidade humana presentes em diversas culturas. Diante disso, Boaventura de Sousa
Santos defende uma compreensão multicultural dos direitos humanos, abrindo brechas para que
outros conceitos não ocidentais sobre a dignidade humana possam ser acolhidos. Ainda que pareça
utópico, esse projeto seria tão ideal quanto o do respeito universal à dignidade humana, o que nem por
isso deixa de ser uma séria exigência ética.

O reconhecimento da universalidade dos direitos humanos pode ser visto, assim,
como um processo em curso que se aplica e se enriquece no panorama da diversidade
cultural que caracteriza a humanidade.
A interdependência dos direitos humanos, como evidencia a expressão, diz respeito a fatores
ligados entre si, numa dependência recíproca, uma vez que suas finalidades devem ser as mesmas. Desse
modo, são desejáveis como garantias de respeito aos direitos humanos padrões de relacionamento
social que não coloquem em risco o respeito à integridade física, às subjetividades humanas, à liberdade,
à imparcialidade na administração da justiça, dentre outras formas de convivência social pacífica. Em
vista disso, não é admissível que a maneira como está organizada a vida política da sociedade permita
que indivíduos ou governos coloquem em risco essas garantias fundamentais. Assim sendo, direitos
humanos e democracia, por exemplo, são interdependentes por ser nesse ambiente político que
aqueles têm maior chance de promoção e proteção.
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Talvez seja a explicitação da característica da indivisibilidade dos direitos humanos aquela que
nos permita melhor compreender a pobreza como uma violação de direitos. A referência explícita
à indivisibilidade dos direitos humanos surgiria em 1968, no contexto da Conferência Internacional
sobre Direitos Humanos7 realizada em Teerã, quando é proclamada a afirmação de que a realização
dos direitos civis e políticos não podem ocorrer sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais.
As categorias dos direitos humanos são, nesse sentido, uma unidade indivisível, de maneira que a
violação de uma categoria de direitos não pode ser justificada para a garantia de outros direitos. Logo,
direitos civis e políticos não estão dissociados dos direitos econômicos, sociais e culturais. Devido à
indivisibilidade dessas categorias de direitos, a realização de direitos econômicos, sociais e culturais
acabam sendo a garantia do gozo dos direitos civis e políticos.
Portanto, não é considerado lícito que, para justificar a garantia de igualdade econômica, sejam
sacrificados os direitos de liberdade. Da mesma maneira, não é correto supor que, para a garantia dos
direitos civis e políticos, em nome da liberdade de iniciativa, sacrifiquem-se direitos econômicos, e
sejam jogados na condição de pobreza contingentes populacionais.
Considerando o conceito de indivisibilidade, não é possível estabelecer uma hierarquia de direitos,
pois todos os direitos são iguais, não havendo qualquer tipo de precedência de alguns sobre outros. Da
mesma maneira, qualquer tipo de violação dos direitos humanos tem o mesmo grau de importância.
Não se pode negociar alguns direitos em nome da garantia de outros. O desrespeito a qualquer um
desses direitos constitui-se uma violação de todos os demais ao mesmo tempo.
Importante, ainda, ressaltar a vinculação das características da indivisibilidade com as da
universalidade. Na medida em que cresce a consciência sobre a indivisibilidade dos direitos humanos,
os grupos apartados do gozo de direitos econômicos, sociais e culturais ganham força para enfrentar o
desafio de exigir a garantia deles. A indivisibilidade constitui-se, então, em uma normativa que afirma a
natureza inata dos direitos, ou seja, que são direitos para todos, indistintamente, de maneira que a sua
universalidade vá se tornando também uma realidade.

Infográfico Interativo - A interdependência dos Direitos Humanos:
Acesse pelo material didático digital

Características doutrinárias dos direitos humanos
Os direitos humanos são históricos tanto quanto qualquer outro direito, conforme já assinalado
anteriormente pela expressão de Bobbio, de que eles nascem em certas circunstâncias, em geral provindos de
lutas contra velhos poderes, sendo sua conquista gradual, assim como sua evolução e sua ampliação. Desse
modo, devemos entender os direitos humanos como uma formulação histórica de direitos que se baseia
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até certo ponto na ideia de direito natural e pretende ser universal. A sua historicidade é, portanto, uma
característica doutrinária reconhecida.
Outra característica é a da inalienabilidade, ou seja, a consideração de que os direitos humanos
são intransferíveis, inegociáveis e, uma vez conferido a todos(as), deles não se pode dispensar, porque
não estão disponíveis para o comércio e muito menos no âmbito da autonomia privada e do conteúdo
patrimonial.
A imprescritibilidade dos direitos humanos refere-se à característica de não se perderem com o
tempo, de não prescreverem, pois sempre podem ser praticados e não se dissipam pela eventual falta
de exercício. Em contrapartida, uma violação de direitos humanos como a tortura, por exemplo, não
pode deixar de ser julgada por ter decorrido algum prazo legal estabelecido8. Dessa maneira, ainda
que o crime de tortura seja considerado prescrito pela normativa de um Estado Nacional, a condição
de crime contra a humanidade permite o recurso aos tribunais internacionais.
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A característica da irrenunciabilidade diz respeito à não admissão de que os direitos humanos
sejam renunciados por seu(sua) titular. Uma vez referidos à dignidade da pessoa humana, não estão
adstritos ao sujeito individual ativo, mas à coletividade. Logo, o(a) titular desse direito não pode dispor
dele como bem lhe aprouver.
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3. As gerações de direitos humanos
Podemos falar em gerações de direitos humanos? Como já vimos, a historicidade dos direitos
humanos é uma de suas características doutrinárias. Além disso, a evolução histórica desses direitos,
tratada na primeira unidade deste módulo, permite-nos compreender que os momentos vividos pela
humanidade na busca de direitos constituem etapas em que eles vão sendo conquistados, reconhecidos,
garantidos e usufruídos. Os direitos humanos são, assim, uma lenta conquista. Por serem históricos,
são suscetíveis a mudanças, alteráveis e passíveis de ampliação. É essa natureza dos direitos humanos
que nos permite analisar a sua evolução a partir da ideia de etapas, gerações ou dimensões.
Essa não é uma proposta consensual. Ao lado de estudiosos(as) dos direitos humanos que
defendem a existência de gerações evolutivas estão aqueles(as) que consideram que essa aplicação
dificulta a compreensão de um processo dinâmico e progressivo de transformação. Nesse sentido,
adotaremos de forma crítica a ideia de gerações dos direitos humanos, com as ressalvas que julgarmos
oportunas e com fins puramente didáticos, que permitam identificar a construção dos direitos humanos
no contexto histórico em que nasceram, conforme o movimento das necessidades humanas em cada
época e circunstância.
A primeira referência à ideia de gerações de direitos humanos foi feita por Karel Vasak, no âmbito
de um curso realizado pelo Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, França,
em 1979, para tratar da evolução dos direitos humanos utilizando como parâmetro de sua reflexão a
tríade de valores da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, a evolução dos
direitos humanos ocorreria em três gerações, cada uma delas ligada a um desses valores. Num primeiro
momento, estariam os direitos de primeira geração, tendo como referência o valor da liberdade, na
forma de direitos civis e políticos como a liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade
religiosa, dentre outras, todas consideradas direitos do indivíduo. Num segundo momento, viriam os
direitos de segunda geração, ligados ao valor da igualdade, expressos em direitos econômicos, sociais
e culturais, cuja titularidade não é apenas do indivíduo, mas de uma determinada coletividade. Num
terceiro momento, estariam os direitos de terceira geração, relacionados ao valor de fraternidade,
concretizados por meio dos direitos ao desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado, à conquista
da paz e, por isso, voltados a toda humanidade.
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AS TRÊS DIMENSÕES DOS DIREITOS HUMANOS

LIBERDADE
Direitos civis
e políticos

IGUALDADE

FRATERNIDADE

Direitos econômicos,
sociais e culturais

Direitos de
fraternidade
social

Foto: University of Essex (2013)

Entendemos que uma geração não substitui outra, mas ambas se acumulam, de maneira que os
direitos da geração precedente não desaparecem quando surgem os direitos de uma nova geração.
Somente assim podemos admitir a metáfora das gerações para explicar a evolução dos direitos humanos.
Por isso, talvez seja mais apropriado falar em dimensões dos direitos humanos, não compreendendo
qualquer hierarquia entre eles, sem valorizar mais uma geração do que outra, em função da natureza
da indivisibilidade que já vimos ser parte intrínseca desses direitos. Mas é inegável que novos direitos
vão surgindo em função da dinâmica histórica, do nível de organização da sociedade em torno de lutas
específicas e da consciência dos seres humanos como sujeitos de direitos.
Da mesma maneira, os novos direitos não nascem do nada, como se brotassem espontaneamente.
Assim como os velhos direitos não desaparecem em função da conquista de novos direitos, é forçoso
reconhecer que o novo também nasce do velho, como num processo de expansão contínua, tendo
em vista o avanço do processo civilizatório. Os novos direitos vão aportando, imbricados aos direitos
já conquistados, constituindo uma nova síntese que corresponde também ao nível de complexidade
social em que surgem.
Guardadas essas ressalvas, analisemos o percurso histórico dessas gerações, etapas ou dimensões
dos direitos humanos.
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A primeira geração ou dimensão dos direitos humanos
Os primeiros direitos reconhecidos como direitos humanos surgem no contexto da luta contra a
tirania de governos absolutistas. Os arranjos legislativos decorrentes da Revolução Francesa, tendo em
vista as novas relações sociais estabelecidas, buscaram assegurar aos indivíduos garantias de liberdade
contra todo e qualquer poder arbitrário, parta esse poder de outros indivíduos ou do próprio Estado.
Os titulares desses direitos são os indivíduos, razão pela qual são denominados direitos individuais.
Essa concepção deriva da influência que, nesse momento, exercia o pensamento liberal, substrato
ideológico da própria Revolução Francesa.
Como já vimos, os direitos humanos têm uma forte ligação com a ideia de direito natural,
baseando-se na crença de que os seres humanos viviam originalmente em estado de liberdade, não
existindo nenhum tipo de governo que lhes cerceasse esse direito natural. Os indivíduos teriam, nessa
perspectiva, direito natural à dignidade, proveniente do seu nascimento, independente de sua origem
social ou econômica. Ao governo da sociedade não caberia outro papel que o de garantir e defender
esse direito natural dos indivíduos à liberdade em todas as suas expressões.
Desse modo, podemos dizer que a titularidade dos direitos humanos de primeira geração ou
dimensão é dos indivíduos, enquanto o objeto desses mesmos direitos é a liberdade. O marco histórico
desse momento é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com tudo o que esse instrumento
significou de avanço revolucionário para as condições objetivas de sua época, mas também com todos
os limites que essas mesmas condições impunham ao processo histórico social.
Os direitos individuais assegurados nesse primeiro momento da evolução dos direitos Humanos
devem ser analisados na perspectiva do conjunto da sociedade, de maneira que as liberdades públicas são
compreendidas como direitos civis e políticos. Na categoria dos direitos civis, podem ser contabilizados
os direitos de liberdade de expressão, o direito de ir e vir, a garantia de submissão ao processo legal, a
proteção da intimidade e, até mesmo, a garantia de direitos a pessoas privadas de liberdade. Podem
ser compreendidos como direitos políticos, dentre outros, os de participação no governo da sociedade,
de votar e ser votado, de associação política para conservação dos direitos naturais como a liberdade, a
propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Essas liberdades públicas protegem os indivíduos
da tirania do Estado, garantindo-lhes uma relação política não interventiva.
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1ª DIMENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

LIBERDADE
Direitos civis
e políticos

Titularidade: indivíduos;
Caracterizam-se pela seguinte divisão:
• Direitos Civis: liberdade de expressão, de culto religioso, de ir e vir, de privacidade,
de proteção legal etc.;
• Direitos políticos: votar e ser votado, participação no governo, liberdade de associação
política e de resistência à opressão, proteção contra ações tirânicas por
parte do Estado etc.
Marco histórico: Revolução Francesa e Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão (França, 1789);
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): artigos 3 a 21.
Foto: Álvaro Herraiz San Martín (2011).

A segunda geração ou dimensão dos direitos humanos
O contexto social, político e econômico que cria as condições para o aparecimento de direitos
de segunda dimensão são as convulsões sociais geradas pela exploração da classe operária em face do
capitalismo indisciplinado, sem regras e sem controle, não contido nem reprimido pelo Estado liberal. Em
nome da liberdade de iniciativa, contingentes imensos de pessoas acabam submetidas a um processo de
degradação social sem que o Estado promova ações que lhes assegurem um padrão mínimo de igualdade.
Essas relações sociais, que permitem agudizar a situação de desigualdade, inauguram uma nova
dimensão relacionada à titularidade dos direitos humanos, de maneira que o indivíduo não é mais visto
como unidade absoluta, mas uma categoria de sujeitos concretos, atingidos em sua dignidade pessoal
pelas condições sociais a eles impostas, são reconhecidos como titulares dos direitos requeridos. São
direitos de igualdade, cujos conteúdos são os direitos econômicos, sociais e culturais para os quais o Estado
é chamado a lhes garantir proteção ativa. Se no âmbito dos direitos de liberdade o Estado é instado a não
intervir, nesse momento, no âmbito dos direitos de igualdade, ele é convocado a interpor sua autoridade,
a usar seu poder de controle, a se fazer presente para assistir aqueles que dele necessitam. Tudo isso visa à
correção das injustiças impostas pelos padrões de relacionamento existentes, que permitem a espoliação
da classe operária pela classe patronal.
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Essa chamada do poder público para assegurar condições mínimas de igualdade entre todos,
organizando a economia e encarregando-se da promoção e da defesa de direitos, configura o chamado
Estado de Bem-Estar Social. Assegurar padrões de igualdade redunda em proporcionar o acesso a direitos
a partir da oferta de políticas públicas que garantam condições básicas de saúde, educação, trabalho,
transporte, segurança, entre outras ações. O direito de acesso a cada uma dessas ações organizadas e
mantidas pelo poder público confere aos titulares desses direitos o poder de exigir do Estado iniciativas
que revertam em bem-estar de cada indivíduo e da coletividade, assegurando-lhes condições básicas para
uma vida digna.
Esses direitos são conhecidos na linguagem particular dos militantes de direitos humanos como
“DESC”, pelo uso das iniciais que designam os direitos econômicos, sociais e culturais. São entendidos
como direitos sociais a educação, a saúde, a segurança, a previdência, a assistência, o trabalho, a moradia,
entre outros. Os direitos econômicos referem-se à produção e ao justo consumo da riqueza produzida
pela sociedade, podendo ser listadas nessa categoria a valorização do trabalho e a justa remuneração
que atenda às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, o direito de associação em órgãos
corporativos, o direito de greve, a função social da propriedade, a defesa do consumidor. Os direitos
culturais dizem respeito a um padrão de vida que permita usufruir dos bens culturais e que inclua a
participação ativa na vida cultural da comunidade, a proteção da cultura e do patrimônio popular,
constituído de bens materiais e imateriais que são referências para a identidade cultural da comunidade.

2ª DIMENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

IGUALDADE
Direitos econômicos,
sociais e culturais

Titularidade: determinadas coletividades;
Caracterizam-se por obrigar o Estado a assegurar condições mínimas de igualdade e
de vida digna através de políticas públicas em três áreas:
• Direitos sociais: educação, saúde, previdência, trabalho, moradia, etc;
• Direitos econômicos: valorização do trabalho, remuneração justa, direito de associação
trabalhista, direito de greve, função social da propiedade, defesa do consumidor;
• Direitos culturais: proteção da cultura e do patrimônio cultural material e
imaterial da comunidade, padrão de vida que permita aos sujeitos usufruir da
produção cultural de sua sociedade.
Marco histórico: o conceito de Estado de Bem Estar Social, emergido após a Segunda
Guerra Mundial
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): artigos 22 a 27
Foto: Rafael Manfrini (2008)

Módulo II - Pobreza, direitos humanos, justiça e educação

24

Cabe relembrar que as dimensões dos direitos humanos não se excluem, de modo que os direitos
civis e políticos não deixam de existir quando se alcançam direitos econômicos, sociais e culturais, e
aqueles não estão plenamente conquistados na falta destes. É fácil perceber que eles se interrelacionam,
potencializando-se mutuamente.
Na perspectiva dos direitos de segunda dimensão, reside o debate a respeito da eficácia ou não de
políticas sociais universais que, com a pretensão de atingir a todos igualmente, deixa permanecer rastros
de desigualdade entre os grupos sociais. Nesse aspecto estão incluídas as questões relacionadas aos
direitos de minorias segregadas de direitos por contingências históricas, como a exclusão dos indígenas,
dos negros, das mulheres, das pessoas com deficiência e de outros grupos. Os indicadores sociais
brasileiros deixam evidente que políticas universalistas de expansão das oportunidades de ingresso
na educação superior, para citar um exemplo, não foram capazes de equalizar oportunidades para
brancos e negros. Diante da constatação dessa verdade comprovada estatisticamente por indicadores
oficiais, as políticas públicas voltadas à proteção temporária de grupos segregados e apartados dessas
oportunidades9, denominadas políticas afirmativas, pretendem a correção de desigualdades geradas
pela maneira injusta como se organizaram ao longo da história a sociedade, a economia e seus marcos
regulatórios.
Aos direitos de igualdade não bastam serem declarados formalmente, sem que se materializem
pela ação diretiva do Estado, que tem o dever de promover esses direitos. Rui Barbosa já ensinava,
desde a década de 1920, na Oração aos moços10, que
[...] a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente os desiguais, na
medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade
natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do
orgulho, da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade,
seria desigualdade flagrante, e não igualdade real. (BARBOSA, 1999, p. 26, grifos nossos)

Nessa mesma direção aponta Boaventura Santos, ao discutir os valores da diversidade humana e
a construção da igualdade na diversidade:
Uma política emancipatória dos Direitos Humanos deve saber distinguir entre a luta
pela igualdade e a luta pelo reconhecimento igualitário das diferenças, a fim de poder
travar ambas as lutas eficazmente […] Temos o direito a ser iguais quando a diferença
nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza.
(SANTOS, 2009, p. 15, 18)
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A terceira geração ou dimensão dos direitos humanos
Aos direitos de segunda dimensão, de igualdade social, foram agregados os direitos de fraternidade
social. São assim denominados porque considerados uma resposta aos conflitos mundiais ocorridos no
século XX, em especial o holocausto e outros eventos relacionados à ordem mundial, de maneira que
não dizem mais respeito apenas ao indivíduo ou a categorias de sujeitos, mas a todos os seres humanos.
Não se trata, nesse caso, de defender direitos individuais, mas toda a humanidade. Estendem-se a toda
a sociedade humana, em sua generalidade. São direitos extensos, não apresentam limites precisos, os
contornos de titularidade não são totalmente definidos.
A indeterminação da titularidade desses direitos levou-os à classificação de direitos difusos.
Eles se colocam como uma reação ao extermínio de massas humanas, à destruição sistemática da
natureza11. São exemplos: o direito à paz e à autodeterminação dos povos; o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado; o direito ao progresso sustentado; o direito à preservação do patrimônio
comum da humanidade; o direito à comunicação, entre outros. Os deveres de sua garantia não competem
apenas ao Estado, pois as suas fronteiras não estão limitadas por territórios, mas dizem respeito a toda
a sociedade humana, sendo, portanto, obrigação de todos os seres humanos o protagonismo de sua
proteção e defesa.

3ª DIMENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS

FRATERNIDADE
Direitos de
fraternidade
social
Titularidade: a humanidade, independente dos Estados nacionais;
Caracterizam-se por não apresentarem limites precisos e por serem uma reação ao
extermínio de massas humanas e à destruição sistemática da natureza. São exemplos:
direito à paz, e a à autodeterminação dos povos; direito de viver em um ambiente
ecologicamente equilibrado; direito ao desenvolvimento sustentável, preservação do
patrimônio cultural da humanidade; direito à comunicação etc.
Marco histórico: reação aos grandes conﬂitos mundiais da primeira metade do século
XX, em especial ao Holocausto;
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): abrangem os artigos 3 a 27, pois
são vistos como uma síntese das duas outras dimensões dos direitos humanos
Foto: NASA’s Marshall Space Flight (2014).
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Deve-se ressaltar que os direitos de terceira geração são também denominados por alguns
teóricos como direitos de solidariedade, no lugar de direitos de fraternidade. A proteção de toda a
humanidade ocorreria mediante a promoção da solidariedade, do compromisso com o bem comum. A
concretização dos direitos difusos, sendo um encargo de toda a sociedade humana, seria a expressão
mais concreta da solidariedade e não da fraternidade que, para alguns, teria uma conotação puramente
religiosa, razão por que solidariedade seria o novo nome da fraternidade.
É fato que os princípios da liberdade e da igualdade desempenharam papel político importante
na evolução da sociedade, ficando o princípio da fraternidade relegado à esfera privada, em particular,
à esfera religiosa. Esvaziou-se o seu significado civil e político, adquirindo esse conceito uma conotação
meramente emotiva e sentimental, um ideal que não se materializa como a liberdade e a igualdade.
Recuperar o valor jurídico-político da fraternidade requer, exatamente, superar a confusão existente
entre o seu conceito e o de solidariedade.

Vídeo: Fraternidade
https://www.youtube.com/watch?v=0Ogml8zjQxA

No entanto, parece que a solidariedade não segue a mesma lógica da fraternidade. Podemos ser
solidários(as) permitindo, no entanto, que as desigualdades permaneçam existindo. Somos solidários(as)
com a causa do outro. A fraternidade, por sua vez, referencia-se com uma sociedade verdadeiramente
igualitária. Em nome da dignidade inerente a todos os seres humanos, indistintamente, independente
das diferenças que carregam, somos fraternos(as) com a pessoa do outro. As pessoas são diferentes
umas das outras, mas, ao mesmo tempo, são também semelhantes, porque são irmãs em humanidade,
filhas da mesma família humana.
Dessa maneira, parece ser mais apropriado denominar a última etapa evolutiva dos direitos
humanos como da fraternidade, pois é esse valor que enriquece a liberdade e a igualdade. Por isso,
podemos afirmar que a terceira dimensão dos direitos humanos sintetiza as dimensões anteriores,
abrangendo todos os demais direitos.
Revise no infográfico a seguir as características de cada uma das dimensões dos direitos humanos
discutidas neste capítulo.

Infográfico Interativo - As três dimensões dos Direitos
Humanos:
Acesse pelo material didático digital

Módulo II - Pobreza, direitos humanos, justiça e educação

27

A pobreza e a desigualdade social como violação dos direitos humanos
No esforço de compreender os direitos humanos como conquistas no nível de organização
social e política de sujeitos coletivos e entendendo o direito de todos e todas a uma vida digna como
condição inegociável da existência, é também reconhecível que a pobreza é uma violação aos direitos
humanos, por ser uma afronta ao direito econômico de qualquer indivíduo de ter meios para subsistir
com dignidade. A Declaração e Programa de Ação da Conferência de Viena, de 1993, consigna que “a
existência de uma extrema pobreza generalizada obsta o pleno e efetivo gozo de Direitos do homem,
pelo que sua imediata atenuação e eventual eliminação devem continuar a ser uma das grandes
prioridades da comunidade internacional” (DECLARAÇÃO..., 1993). Ou, mais enfaticamente, ao afirmar
que
[...] a pobreza extrema e a exclusão social constituem uma violação da dignidade humana
e que são necessárias medidas urgentes para alcançar um melhor conhecimento sobre
a pobreza extrema e as suas causas, incluindo as relacionadas com o problema do
desenvolvimento, por forma a implementar os Direitos do homem dos mais pobres, a
colocar um fim à pobreza extrema e à exclusão social e a promover o gozo dos frutos do
progresso social. (DECLARAÇÃO..., 1993, p. 7)

Infográfico Interativo - Violação dos Direitos Humanos:
Acesse pelo material didático digital

Como vimos, os direitos econômicos, sociais e culturais referem-se aos indivíduos integrantes de
parcela da sociedade, a uma categoria social que, sendo mais fraca nas relações sociais estabelecidas
em seu tempo, necessita de uma proteção especial que o Estado é chamado a prover. Nessas categorias
estão os(as) trabalhadores(as), as pessoas com deficiência, os(as) idosos(as), as crianças, as mulheres,
os(as) negros(as), os(as) indígenas e, de maneira mais ampla e contundente, os(as) pobres. Da mesma
forma, os direitos humanos classificados como da etapa da fraternidade são atingidos por processos
econômicos transnacionais e globalizados que jogam em estado de miséria contingentes populacionais
expressivos.
Apesar dessa realidade, é possível perceber a persistência de uma visão – a qual estamos
questionando e combatendo ao longo dos estudos deste curso – sobre a pobreza como um fenômeno
natural. A naturalização do fenômeno da pobreza tem levado a contestações que combatem a
compreensão da pobreza como violação dos direitos humanos, já que essa realidade teria como causa
a falta de esforço pessoal, uma espécie de opção pessoal, ou mesmo o resultado de características
negativas dos indivíduos classificados como pobres. Ou seja, a partir desse entendimento, a culpa da
pobreza seria dos próprios sujeitos pobres, como se as vítimas fossem seus próprios algozes. Contudo,
ao contrário disso, é preciso compreender que a pobreza é uma violação dos direitos humanos, porque

Módulo II - Pobreza, direitos humanos, justiça e educação

28

essa condição limita a fruição das liberdades individuais e coletivas dos(as) pobres, em razão da privação
dos bens que lhes permitiriam viver dignamente.
Dessa forma, nesse espaço de reflexão, não temos a intenção de insistir na ingenuidade ou na
má-fé desse tipo de argumento que naturaliza o fenômeno da pobreza. É reconhecível nas Ciências
Sociais e Humanas12 que a pobreza como fenômeno social é uma decorrência da maneira como se
estruturam os modos de produção experimentados pela humanidade; uma consequência da forma
injusta como estão organizados os sistemas econômicos.
Aceitar que a pobreza é uma violação dos direitos humanos implica a necessidade de eliminar as
causas que lhe dão origem e as injustiças cometidas contra esses contingentes populacionais, criando
condições para que se ampliem com objetividade os graus de consciência sobre a dimensão desse
problema e dos fatores que o geram. Com isso, é necessário rebater a percepção preconceituosa que
identifica a pobreza como fatalidade ou consequência de atitudes individuais.
Relembremos, nesse sentido, o chamamento feito pelo preâmbulo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos aos indivíduos e às instituições para que se esforcem, por meio do ensino e da educação,
para promover o respeito aos direitos ali consignados. É sobre esse esforço que dedicaremos a próxima
unidade, procurando compreender o papel da Educação em Direitos Humanos no enfrentamento e na
superação da pobreza e na luta pela conquista de uma sociedade justa, igualitária e fraterna.

4. Educação em Direitos Humanos

Evolução histórica da Educação em Direitos Humanos
Podemos afirmar que a Educação em Direitos Humanos nasce com a própria Declaração Universal
dos Direitos Humanos, ao se referir, como já vimos, à necessidade de que os direitos ali solenemente
declarados sejam objeto de instrução. Mas é na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena,
em 1993, que a sua Declaração e Programa de Ação realçam a importância da inclusão do tema nos
programas educacionais, apelando aos Estados para que assumam essa tarefa. Está registrado nesse
instrumento:
A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que os Estados estão moralmente
obrigados, conforme estipulado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e noutros instrumentos
internacionais sobre Direitos Humanos, a garantir que a educação tenha o objetivo de
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reforçar o respeito pelos Direitos Humanos e as liberdades fundamentais [...] A educação
deverá promover a compreensão, a tolerância, a paz e as relações amigáveis entre as
nações e todos os grupos raciais ou religiosos, e encorajar o desenvolvimento de atividades
das Nações Unidas na prossecução desses objetivos. (DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE
AÇÃO DE VIENA, 1993, p. 9)

Vídeo: Path to Dignity
https://www.youtube.com/watch?v=_khZ6PhWhfw
No documentário Um caminho para a dignidade: o poder da educação
em direitos humanos (2011), você poderá conferir os impactos da
Educação em Direitos Humanos em três contextos distintos: em
crianças “intocáveis”, oriundas das castas mais baixas da Índia;
em policiais australianos que lidam cotidianamente com minorias
étnicas, raciais e de gênero; e entre mulheres turcas, sujeitas às
restrições de uma sociedade altamente machista.

À época do evento em Viena, haviam se passado 41 anos da promulgação da DUDH, e o mundo
continuava violando esses direitos – assim como hoje ainda permanecem sendo desrespeitados. O
chamamento ali registrado para a necessidade de instruir as pessoas sobre o respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais continuava a se fazer atual. As incessantes violações dos direitos
humanos em todo o mundo, mais de quatro décadas após a promulgação da DUDH, fez com que os
representantes dos Estados Nacionais considerassem o fomento de uma década das Nações Unidas
para a Educação em Direitos Humanos, de maneira a promover, encorajar e concentrar atividades
educacionais com esse objetivo (DECLARAÇÃO DE VIENA, 1993, p. 20).
O ensino dos direitos humanos13 como tarefa dos Estados-membros é assinalado como “fator
essencial para a promoção e a obtenção de relações harmoniosas e estáveis entre as comunidades,
bem como para o favorecimento da compreensão mútua, da tolerância e da paz” (DECLARAÇÃO E
PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA, 1993, p. 20). Os direitos humanos, a democracia e o sistema do Estado
de direito são invocados na qualidade de conteúdos curriculares em todos os estabelecimentos de
ensino, assim como a paz, o desenvolvimento e a justiça social como forma de reforçar o compromisso
universal com os direitos humanos (DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA, 1993, p. 20).
Em nível mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) se encarregariam de
promover os debates pertinentes para a elaboração de um Programa Mundial de Educação em Direitos
Humanos, que foi proclamado na Assembleia Geral, em 10 de dezembro de 2004. Esse programa

Módulo II - Pobreza, direitos humanos, justiça e educação

30

reconhece que vários instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos já incorporavam
disposições sobre a Educação em Direitos Humanos. A Educação em Direitos Humanos é definida no
Programa Mundial (acesso: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147853por.pdf ), como
“o conjunto de atividades de capacitação e de difusão de informação, orientadas para criar uma cultura
universal na esfera dos direitos humanos, mediante a transmissão de conhecimentos, o ensino de
técnicas e a formação de atitudes” (UNESCO, 2012, p. 14).
No Brasil, as orientações para atuação do poder público no âmbito dos direitos humanos
desenvolveram-se a partir do ano de 1996, com o lançamento do primeiro Programa Nacional de Direitos
Humanos14 (PNDH), centrado na garantia de direitos civis e políticos. Esse programa foi atualizado
em 2002 e em 2010, com a redação da segunda e da terceira versões. Nessas atualizações, foram
incorporados temas provenientes das demandas dos movimentos sociais emergentes, quando foram
contemplados os direitos econômicos, sociais e culturais, a partir da compreensão da universalidade,
da indivisibilidade e da interdependência dos direitos humanos. O PNDH-3, estruturado em seus eixos
temáticos, foi o que mais avançou na área educacional por ter adotado a Educação e Cultura em Direitos
Humanos como um desses eixos, compreendendo que essas ações visam à formação de uma nova
mentalidade na sociedade, tendo em vista o combate ao preconceito, à discriminação e à violência a
partir do exercício da tolerância e do respeito às diversidades.
Especificamente no campo da Educação em Direitos Humanos, a resposta do Estado brasileiro
ao chamamento iniciado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e explicitado na Conferência
Mundial de Viena se deu com a criação, em 2003, do Comitê Nacional de Educação em Direitos
Humanos, formado por especialistas e representantes da sociedade civil, de instituições públicas e
privadas e de organismos internacionais, cuja tarefa prioritária foi a elaboração de um plano nacional
que se constituísse em um documento de referência para a discussão das políticas, ações e programas
comprometidos com uma cultura de respeito aos direitos humanos. Assim, foi elaborada a proposta
preliminar do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), divulgado e debatido em
audiências públicas em âmbito regional, estadual e nacional, resultando em inúmeras contribuições
que permitiram a sua edição oficial em 2006.
Nesse documento, a Educação em Direitos Humanos é afirmada como política pública atravessada
por valores, relações, práticas sociais e institucionais, articulando diferentes dimensões – jurídica,
filosófica, histórico-política, cultural e sociopsicopedagógica. O PNEDH estrutura-se em cinco grandes
áreas temáticas: a educação básica, a educação superior, a educação não formal, a educação dos
profissionais dos sistemas de justiça e de segurança e a educação na mídia. O documento compreende
a Educação em Direitos Humanos como um processo polissêmico que orienta a formação de sujeitos
de direitos articulando as seguintes dimensões:
a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e
a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; b) afirmação de valores,
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atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos
os espaços da sociedade; c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer
presente em níveis cognitivo, social, ético e político; d) desenvolvimento de processos
metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais
didáticos contextualizados; e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem
ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos
humanos, bem como da reparação das violações. (BRASIL, 2007, p. 25)

Natureza, princípios e diretrizes gerais da Educação em Direitos Humanos
Em trabalho anterior (MENDONÇA, 2013), ao refletir sobre as políticas e os desafios da Educação
em Direitos Humanos, ressaltei o fato de o PNEDH conceber sua implementação como um processo
sistemático. Esse processo, por sua vez, é multidimensional, pois se configura como resultado das
reflexões produzidas por diferentes áreas do conhecimento. Portanto, os conhecimentos historicamente
construídos sobre os direitos humanos são a base fundamental na qual se assenta o processo de educar
em direitos humanos. Da mesma maneira, o alicerce desse processo consiste em um conjunto de
valores, atitudes e práticas sociais que expressam uma cultura de paz.
O reconhecimento do papel dos sistemas de Educação Básica e das instituições de Educação
Superior como agentes fundamentais na construção de uma cultura de direitos humanos em nosso país
foi ressaltado pelo PNDH-3 como um objetivo estratégico a ser alcançado, ao afirmar a necessidade de
se estabelecer essa temática para todos os níveis e as modalidades de ensino pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE) de Diretrizes Nacionais Curriculares. E o fez ressaltando a relação necessária com a
promoção do reconhecimento e do respeito às diversidades de gênero, orientação sexual, geracional,
étnico-racial, religiosa, isto é, com a educação igualitária, não discriminatória e democrática.
Do mesmo modo, o eixo “Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade”,
apresentado na Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010, evidenciou a importância que a
Educação em Direitos Humanos vem ocupando no cenário educacional brasileiro. Ali também foram
debatidas e formuladas diretrizes e ações sobre as temáticas em questão.
O CNE já vinha se posicionando a respeito da relação entre educação e direitos humanos em seus atos
normativos, como as Diretrizes Gerais para a Educação Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, para o Ensino Fundamental de nove anos e para o Ensino Médio, bem como em normativas
específicas para modalidades da educação como a Educação Indígena, a Educação para Jovens e Adultos em
Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais, a Educação Especial, a Educação Escolar
Quilombola, a Educação Ambiental e a Educação de Jovens e Adultos, entre outras.
As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - link para acesso ao documento:
http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/pdf/ParecerhomologadoDiretrizesNacionaisEDH.pdf
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-, foram aprovadas em 2012 por meio do Parecer CNE/CP nº 8/2012 e respectiva Resolução CNE nº
1/2012, adotando como princípios: a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento
e a valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, a
transversalidade, a vivência, a globalidade e a sustentabilidade ambiental. Fixou, ainda, como objetivos:
a construção de sociedades que valorizem e desenvolvam condições para a garantia da dignidade
humana; o reconhecimento pessoal como sujeito de direitos, capaz de exercê-los e promovê-los, ao
mesmo tempo em que reconheça e respeite os direitos do outro; o desenvolvimento da sensibilidade
ética nas relações interpessoais, em que cada indivíduo seja capaz de perceber o outro em sua condição
humana.
Consideraram ainda as Diretrizes Curriculares que a inserção dos conhecimentos concernentes à
Educação em Direitos Humanos nos currículos poderá se dar, respeitada a autonomia dos sistemas e das
instituições, pela transversalidade de temas tratados interdisciplinarmente, como conteúdo específico
de disciplina já existente ou de maneira mista, combinando transversalidade e disciplinaridade15.
No diagrama a seguir, você poderá ver algumas sugestões gerais de como um tema central, no caso
os direitos humanos, pode ser trabalhado de maneira transversal tanto dentro das disciplinas quanto em
atividades extracurriculares. O esquema permite que você se instrumentalize e se inspire para pensar
outras formas de articulação entre temas e disciplinas, e entre temas e atividades extracurriculares.

Infográfico Interativo - Transversalidade e Disciplinaridade:
Acesse pelo material didático digital

Importante ressaltar que, ao considerarmos a transversalidade da Educação em Direitos
Humanos, é fundamental que ela ultrapasse os limites das salas de aula, ainda que esses sejam espaços
privilegiados para a sua efetivação. Devem seus princípios e objetivos estar presentes na construção
dos Projetos Político-Pedagógicos, nos Regimentos Escolares, nos materiais didáticos e pedagógicos,
nos processos de gestão democrática e de avaliação, devendo ainda orientar a formação inicial e
continuada de todos(as) os(as) profissionais da educação.
Como se pode observar, a Educação em Direitos Humanos ultrapassa em muito a compreensão
restrita de que basta transmitir conhecimentos sobre direitos humanos para que ela aconteça. Não é,
também e meramente, um tema guarda-chuva debaixo do qual cabem todas as reflexões que digam
respeito aos direitos e aos seres humanos, como a esvaziá-las de seus conteúdos advindos das lutas
históricas e sociais aqui já referidas.
Vera Candau (2008), ao refletir sobre as questões pedagógicas da Educação em Direitos Humanos,
reforça e explicita a polissemia da expressão, chamando a atenção para a necessidade de que ela
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não seja confundida ou substituída por outras com sentido mais amplo como “educação cívica”, ou
“educação democrática”, ou que a restrinjam a uma “educação em valores”, expressão que não dá
conta necessariamente do caráter político de que a Educação em Direitos Humanos é dotada.
Citando os resultados de um seminário organizado pelo Instituto Interamericano de Direitos
Humanos em Lima, Peru, a autora reforça três dimensões que devem estar presentes na Educação
em Direitos Humanos para que esta não perca a sua especificidade e aponte para a criação de uma
cultura de direitos humanos na sociedade. A primeira diz respeito à formação de sujeitos de direitos,
nas esferas pessoal e coletiva. A segunda é o favorecimento de processos de empoderamento voltado
para atores sociais historicamente excluídos de poder na sociedade. A terceira dimensão se refere aos
processos de transformação para a construção de sociedades democráticas e humanas.

A autora insiste, ainda, na importância da escolha de estratégias pedagógicas que favoreçam a
efetividade do discurso, praticamente presente em todas as propostas pedagógicas, de que queremos
formar pessoas capazes de colaborar com a transformação social, situando-as como sujeitos de
direitos. No entanto, esse discurso, em grande parte das situações, não se concretiza porque as
estratégias pedagógicas adotadas para alcançá-lo permanecem centradas em exposições verbais, sem
estabelecimento de espaços de diálogo.
Esse tipo de estratégias atua fundamentalmente no plano cognitivo, quando muito oferece
informações, ideias e conceitos atualizados, mas não leva em consideração as histórias
de vida e experiências dos participantes e dificilmente colaboram para a mudança de
atitudes, comportamentos e mentalidades. Em geral, no melhor dos casos, propiciam
espaços de sensibilização e motivação para as questões de Direitos Humanos, mas seu
caráter propriamente formativo é muito frágil. (CANDAU, 2008, p. 291)
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Dessas assertivas, pode-se concluir que a Educação em Direitos Humanos, tomada como
eixo articulador do currículo, vai muito além de pincelar a aula tradicional com temas que lhe são
correspondentes, como a reconstituir a história da conquista dos direitos humanos de forma a considerála um processo distante e insondável que a outros pertence. A noção de dignidade humana e da sua
inapagável presença em todos os seres humanos deve-se constituir ideia fulcral da organização de todo o
processo pedagógico. Trata-se não apenas de construir um processo em que a educação trate dos direitos
humanos como tema. Também não basta que se organize um processo pedagógico da educação para os
direitos humanos. Está em causa a necessidade de se implantar um processo de Educação em Direitos
Humanos, de modo a propiciar, já no processo educativo, experiências em que seja possível vivenciar os
direitos humanos e o respeito incondicional à dignidade humana e às suas diversidades.

Educação em Direitos Humanos: a educação para a diversidade e o compromisso
com a transformação social
Tem sido recorrente, nas discussões sobre currículo escolar, uma confusão entre os conceitos de
diversidade e de direitos humanos, ora como se tivessem o mesmo significado, ora como se fossem
conceitualmente divergentes ou excludentes. Mais especificamente, têm sido feitas escolhas na elaboração
de propostas pedagógicas que consideram que os direitos humanos entendidos como centro constitutivo
do currículo comprometem, diminuem ou até mesmo apagam a capacidade de a escola atuar diretamente
na formação dos sujeitos como agentes transformadores comprometidos com as diversidades – tomadas
aqui conscientemente no plural para que a expressão represente as lutas de segmentos excluídos dos
benefícios da sociedade pelo sentido de inferioridade que lhes é atribuído por meio de preconceito e
discriminação.

Vídeo: Educação Infantil em Direitos Humanos
https://www.youtube.com/watch?v=-u7uoMcE3sE
Antes de continuarmos a discussão, assista ao documentário
Educação infantil em Direitos Humanos (2013), que apresenta o caso
de uma escola básica em Bauru, São Paulo, onde os direitos humanos
são abordados desde os primeiros anos de ensino. É interessante
observar que, com o intuito de não limitar esses conhecimentos
ao espaço dentro da sala de aula e de fato transformar as práticas
cotidianas das crianças, os(as) funcionários(as) – da direção às
merendeiras – mobilizaram-se com as professoras para desenvolver
ações de respeito à diferença e consideração ao próximo.
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A diversidade é uma construção histórica, cultural, social e política das diferenças, e não se limita
à qualidade do que é diferente do ponto de vista biológico ou natural. Ao analisar as relações entre a
diversidade e o currículo da Educação Básica, Nilma Gomes pontua:
A diversidade é muito mais do que o conjunto das diferenças. Ao entrarmos nesse campo,
estamos lidando com a construção histórica, social e cultural das diferenças a qual
está ligada às relações de poder, aos processos de colonização e dominação. Portanto,
ao falarmos sobre a diversidade (biológica e cultural) não podemos desconsiderar a
construção das identidades, o contexto das desigualdades e das lutas sociais. (GOMES,
2007, p. 41)

É nesse contexto, o da construção histórica das diferenças, que a diversidade é entendida em
termos de atributos geracionais, de raça ou de etnia, de gênero, de capacidade física, de orientação
sexual, de religião, de idioma, de origem regional, entre tantos outros que podem ser apontados. Essas
diferenças, a rigor, compõem o quadro de uma sociedade multifacetada. No entanto, podem atrelar-se
a um sistema de classificação social gerador de preconceitos, discriminações e desigualdades.
A luta mal conduzida pela igualdade pode até mesmo promover o desprezo pelas diferenças por
não as considerar como um dado positivo que distingue e engrandece quem as tem. Um dos objetivos
centrais da luta pelos direitos humanos é a conquista da igualdade. É nesse âmbito que podem surgir
interpretações equivocadas a respeito das relações entre direitos humanos e diversidades. Nunca
é demais destacar que a luta pela igualdade que é encetada pelo movimento dos direitos humanos
recepciona, acolhe, promove e defende as diferenças e os movimentos que lhes são correspondentes.
Vale lembrar a assertiva aqui já referida de Boaventura Santos sobre a necessidade de um
imperativo transcultural no tratamento das diferenças, pontuando que devemos saber distinguir entre
a luta pela igualdade e a luta pelo reconhecimento igualitário das diferenças. Também os direitos
humanos são fruto de um processo de luta pelo reconhecimento e pela garantia da dignidade humana
para todos e todas. Não são um dado de realidade, mas um processo em permanente construção e
conquista.
Nessa conjuntura, compreende-se que não são excludentes as tarefas da educação para as
diversidades e as da Educação em Direitos Humanos. Isso porque esta só faz sentido se voltada para a
construção de ambientes educativos de respeito e promoção dos direitos humanos de todas e todos,
independentemente das diferenças que carregam. É uma tarefa nada fácil para ser executada num
mundo que segue sendo atravessado pelas violações sistemáticas aos direitos humanos fundamentais
e pela naturalização das desigualdades, da pobreza e da exclusão social.
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Os sistemas de ensino e as escolas em particular têm o dever indeclinável de se constituírem
agentes da promoção e da defesa dos direitos humanos, combatendo sistematicamente o preconceito,
e organizando-se para que seus ambientes sejam facilitadores dos processos formativos que articulem
as múltiplas dimensões que compõem o ser humano em sua inteireza – cognitiva, afetiva, sociopolítica.
O grande desafio que envolve essa tarefa é o de resgatar, em tudo o que a escola e os sistemas de
ensino fazem, a possibilidade de recuperar a dignidade eminente de cada ser humano, indistintamente.
Educar em direitos humanos é um imperativo para a construção de uma sociedade fraterna, onde as
diferenças sejam respeitadas porque são parte da riqueza humana, onde a atenção incondicional é
oferecida a todos(as), reconhecendo-os(as) como diferentes e semelhantes.
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Se os direitos humanos são afirmados, a pobreza e a exclusão social só podem ser compreendidas
como sua violação. Entendemos que a Educação em Direitos Humanos pode exercer um papel
fundamental no enfrentamento de violações de direitos humanos, especialmente se considerarmos a
sua capacidade de disseminação de um ambiente de respeito, promoção e defesa da dignidade inerente
a cada pessoa humana.
Por isso, a realização de processos eficazes de Educação em Direitos Humanos é fundamental para
o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a realidade e para a construção de capacidades
individuais e coletivas de enfrentamento da desigualdade decorrente de um modelo de sociedade que
deixa em segundo plano os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.
Para isso, o PNEDH propõe que as experiências de Educação em Direitos Humanos devem se
constituir um elemento relevante para a vida da comunidade escolar, envolvendo todos(as) os(as)
seus(suas) participantes em um diálogo sobre maneiras de aplicar os direitos humanos na sua vida e na
sua prática cotidiana. O documento defende, também, que a escola apóie a implementação de projetos
culturais e educativos de enfrentamento a todas as formas de discriminação e violações de direitos no
ambiente escolar e fora dele; e que incentive, além disso, a elaboração de projetos pedagógicos em
articulação com as redes de assistência e proteção social, de maneira particular para aquelas ações
voltadas à eliminação da extrema pobreza, com políticas de distribuição de renda e de segurança
alimentar. A escola pode, ainda, promover a mobilização e a organização de processos participativos
em defesa dos direitos humanos de grupos em situação de risco e vulnerabilidade social.

Vídeo: Vulnerabilidades
https://www.youtube.com/watch?v=5em9UwC_gd4
Tendo em conta a diversidade e a complexidade dos problemas
que podem vir a afetar o aprendizado e a frequência de estudantes
em situação de vulnerabilidade, diferentes formas de mobilização
da comunidade escolar são exigidas. Neste vídeo, coletamos alguns
depoimentos de funcionários(as) da educação, que relatam suas
estratégias para superar esses problemas.

Essas ações estão lastreadas numa dimensão política da Educação em Direitos Humanos que,
como já vimos, supera as práticas de educação democrática ou de educação em valores (CANDAU,
2008). Essa dimensão política se materializa nas práticas que possibilitam a formação de todos(as) os(as)
envolvidos(as) no processo pedagógico como sujeitos de direitos individuais e coletivos, especialmente
quando esses sujeitos são parte da sociedade excluída e empobrecida. É sempre importante ressaltar
que há, no mundo, uma batalha de valores a travar, e que a lógica de funcionamento das relações sociais
e econômicas nos leva a crer que quem faz a luta por direitos humanos está na linha da resistência e
da contra-hegemonia.
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Conclusão
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, diante da barbárie da Segunda Guerra
Mundial, ecoou como um brado universal pela afirmação das melhores qualidades que temos como
seres humanos. Sempre lembramos que esse eco está baseado, como afirma o seu primeiro artigo, na
urgência da conquista da liberdade e da igualdade. No entanto, esquecemos frequentemente que ele
também é uma conclamação ao imperativo ético de que os seres humanos devem agir fraternalmente.
Mas essa fraternidade, que se apresenta como fundamento essencial dos direitos humanos, não se
alcança por decreto ou imposição. Nenhuma declaração, lei ou norma poderá concretizá-la, pois ela é
aprendida por meio da educação que promove a cooperação mútua.
A importância da fraternidade, ao se constituir como pilar dos direitos humanos, está na
sua exigência de uma sociedade verdadeiramente livre e igualitária, ou seja, uma sociedade sem
desigualdades e exclusões. A justiça social é a condição de um mundo fraterno. Sendo assim, essa é
uma batalha de valores a ser travada, e sua eventual vitória nunca será alcançada sem lutas.
A Educação em Direitos Humanos, na medida em que se coloca como instrumento pedagógico
para a vivência do respeito a todos(as) indistintamente, chama-nos a participar dessa obra, cuja
realização depende da recuperação do sentido da fraternidade, praticada por meio da valorização de
cada um(a), de suas visões de mundo, de seus valores e de sua cultura.

A construção dos direitos humanos à qual somos chamados é sempre uma obra
inacabada, mas nos revigora saber que participar dela é contribuir para um processo
civilizatório sem retorno.

Vídeo: Entrevista com o autor - Encerramento do módulo
https://www.youtube.com/watch?v=U8bU7XowTP8
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Atividade reflexão-ação
Os direitos humanos no contexto de trabalho com educação

Caro(a) cursista, você chegou à segunda Atividade Reflexão-Ação16 de nosso curso. As discussões
do módulo serão mobilizadas neste momento de análise e de elaboração de propostas para a questão
dos direitos humanos nas escolas brasileiras.
O objetivo da Atividade Reflexão-Ação do presente módulo de estudos é avaliar em que medida
as preocupações com o respeito aos direitos humanos estão presentes em seu contexto de trabalho,
seja ele a secretaria de uma escola, seja a sala de aula, seja uma repartição pública.
O resultado esperado para essa Atividade Reflexão-Ação é um plano de atividades ligadas à
temática dos direitos humanos, a serem realizadas em seu local de trabalho. Nesses casos, é importante
analisar de que forma discussões relacionadas com os direitos humanos podem ser trazidas à tona, ou
como seria possível uma renovação das atitudes dos atores envolvidos uns em relação aos outros que
promovesse um maior respeito aos valores estabelecidos na DUDH.
Para que esse objetivo seja atingido, sugerimos que essa atividade seja efetuada em duas etapas,
detalhadas a seguir.

1. Coleta de material
Listamos algumas perguntas relevantes que podem orientá-lo(a) na elaboração de notas
que subsidiarão a elaboração do plano de ação. Essas notas podem ser organizadas em um texto e
compartilhadas com seu(sua) professor(a)-tutor(a).
a) A partir de sua própria experiência na escola ou instituição em que trabalha – ou naquela
com que tem alguma proximidade, direta ou indireta – de relatos da direção, do corpo docente
e discente e de outros funcionários, faça um apanhado dos problemas mais recorrentes no
ambiente de trabalho. Procure fazer uma leitura desses problemas partindo da perspectiva
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH - acesso pelo material didático digital
ou download do documento em PDF através do link http://sgmd.nute.ufsc.br/content/secadiformacao-continuada-pbf/mod-2/medias/files/DUDH_Educacao_Pobreza_Desigualdade_pdf.
pdf ) tendo em mente a seguinte pergunta:

Em que medida esses problemas estão ligados com formas de violação aos direitos
humanos?
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Por exemplo, casos de bullying que podem estar relacionados com desrespeito à liberdade de culto,
orientação sexual, discriminação racial (link - Pesquisa sobre Preconceito e Discriminação no Ambiente
Escolar: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf) ou de posição social
(artigo 2); desrespeito ou falta de tato para lidar com pessoas oriundas de contextos precarizados e que
recorrem à instituição em busca de auxílio ou informação, caso flagrante de desrespeito ao princípio da
dignidade humana (artigo 1); falta de professores ou negligência no ensino, que vão contra o direito à
instrução que deveria ser garantido a todos(as) (conforme o artigo 26).
b) Até que ponto esses problemas podem ser resolvidos dentro dos limites do local escolhido como
objeto de análise e em que medida extrapolam esse espaço? Por exemplo: casos de tratamento
desumano (artigo 5) de estudantes que sofrem com violência doméstica ou de alunos(as) que
não conseguem frequentar a escola em virtude da falta de segurança em seu bairro – como nos
casos em que há conflitos entre facções rivais em uma comunidade – coisa que representaria
uma violação direta do artigo 3.
c) Tendo feito esse apanhado, procure se informar sobre medidas que a direção, o corpo docente
e/ou outros funcionários vêm tomando para contornar esses problemas e que instituições estão
se mobilizando – Prefeitura, Assistência Social, ONGs, Secretaria Nacional de Direitos Humanos –
em parceria ou não com a instituição. Ao final, avalie até que ponto essas medidas, caso existam,
estão sendo bem-sucedidas e quais outras poderiam ser acrescentadas.
Registre as observações realizadas nas três etapas, elaborando um relatório, que pode conter
também fotos, vídeos e outros recursos que você julgar interessantes ou possíveis de uso. Aguarde
as instruções do seu(sua) professora(a)-tutor(a) sobre o envio e compartilhamento desse material.
Lembre-se de que essa etapa da atividade é fundamental para a boa realização da etapa seguinte.

2. Elaboração de um plano de ação
A partir do material coletado na primeira etapa, você deverá elaborar um documento que poderá
ter diferentes formatos, dependendo do seu interesse e contexto de trabalho. Aqui, listamos algumas
possibilidades:
• plano de ensino que busque relacionar os conteúdos curriculares com a temática dos
direitos humanos;
• ensaio relatando os passos da coleta de informações realizada na etapa 1 e as conclusões
e sugestões do(a) autor(a) a partir da análise dessas informações;
• material audiovisual (como um documentário com depoimentos das pessoas envolvidas).
• Um projeto de intervenção pedagógica para a escola – o qual poderá ser discutido
em reunião com o corpo docente – que busque mobilizar a comunidade escolar para
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tentar contornar problemas de violação dos Direitos Humanos no ambiente escolar e na
comunidade na qual a escola está inserida;
Sinta-se livre para sugerir outros formatos de trabalho para o seu(sua) professor(a)-tutor(a). O
importante é que o produto final esteja bem relacionado ao seu contexto de trabalho. Para um(a)
professor(a), por exemplo, pode ser muito interessante elaborar um plano de ensino; já para um(a)
diretor(a), pode ser mais interessante elaborar um diagnóstico e um plano de ação para a escola, a ser
discutido com os demais colegas.

Uma fonte de inspiração para a proposta que você elaborará pode ser o Prêmio Nacional de
Educação em Direitos Humanos, que reúne propostas bem-sucedidas em diferentes níveis da
educação envolvendo o tema dos direitos humanos. Navegue pelo acervo, há uma série de
projetos que merecem ser lidos e aproveitados. Acesso através do link:
http://www.educacaoemdireitoshumanos.sdh.gov.br/?page_id=146

É fundamental que o resultado final desta atividade possa se converter em alguma ação que
tenha repercussão prática dentro da escola.
Sabemos que, dado o tempo do curso, nem sempre será possível fazer repercutir materialmente
na escola as ações pensadas, por isso essa repercussão não será considerada para avaliação. No
entanto, caso seja possível realizar o plano proposto em tempo hábil, você pode incluir um relato dos
acontecimentos em seu documento final da atividade.
Observe as instruções de seu(sua) professor(a)-tutor(a) sobre a postagem e o compartilhamento
de seu trabalho resultante da Atividade Reflexão-Ação.
Bom trabalho!
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Saiba Mais
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1

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 09)

Mapa da violência no Brasil 2014
A violência no Brasil é tema de debates há décadas. Desde 1998, o sociólogo Julio Jacobo
Waiselfisz, coordenador da área de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências
Sociais (FLACSO), publica a série de estudos Mapa da Violência, que organiza e analisa dados sobre
mortes violentas no Brasil.
Esses dados são muito importantes para a compreensão da violência no país. Na publicação Mapa
da Violência 2014: os jovens do Brasil (acesso pelo link: http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/
Mapa2014_JovensBrasil_Preliminar.pdf) por exemplo, em que se analisam dados sobre as mortes
violentas (homicídios, acidentes de trânsito e suicídios), mostram-se extremamente significativas as
informações sobre homicídios, pois apontam que as maiores vítimas dessa violência na sociedade
brasileira são os(as) jovens negros(as).
Veja no gráfico a diferença das taxas de homicídio entre a população branca e a população negra:

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base em Waiselfisz
(2014, tabelas 3.1.15, 6.2.6 e 6.2.8).
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A diferença entre as populações negra e branca e sua evolução nos últimos anos tornam-se ainda
mais gritantes quando consideramos apenas a faixa etária mais atingida por assassinatos, pessoas entre
15 e 29 anos:

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base em Waiselfisz (2014, tabelas 3.1.2, 6.2.3 e 6.2.4)

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento com base em Waiselfisz (2014, gráfico 3.5.2)
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A partir da análise desses gráficos, fica evidente a vulnerabilidade dos(as) jovens à violência
disseminada na sociedade brasileira, tanto daqueles(as) que ainda estão em idade escolar, quanto
dos(as) que saíram recentemente da escola.
É claro que a Educação em Direitos Humanos, se tomada como medida isolada, pouco poderá
contribuir para a mudança dessa realidade. Necessita-se, para isso, de um conjunto de ações voltadas
para a redução da violência, promovidas por meio da expansão dos serviços públicos, dentre os quais
se inclui, de maneira fundamental, a educação.
Navegue pelo website Mapa da Violência para saber mais sobre o tema. Acesso pelo link: http://
www.mapadaviolencia.org.br/index.php

2

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 10)

Listagem de acordos e órgãos internacionais
Ao situar o âmbito interamericano, sob a responsabilidade da Organização dos Estados Americanos
(OEA), Maia (2007) cita como documentos mais relevantes: a Declaração Americana de Direitos e
Deveres do Homem (1948); o Pacto de San José da Costa Rica, também conhecida como Convenção
Interamericana de Direitos Humanos (1968); a Convenção sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas
(1994); a Convenção Interamericana para a Eliminação da Discriminação contra as Pessoas Portadoras
de Deficiência (1999); a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985); o Protocolo
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos referente à Abolição da Pena de Morte (1990), entre
outros.
O mesmo autor sublinha que, no âmbito da ONU, o Brasil é signatário de praticamente todas as
convenções e tratados de direitos humanos, citando como mais relevantes (e os respectivos decretos
que os incorporaram ao direito brasileiro): o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Decreto
nº 592/1992); o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto nº 592/1992);
a Convenção Internacional para Eliminação da Discriminação Racial (Decreto nº 65.810/1969); a
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Decreto nº
89.460/1984); a Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/1990); e a Convenção
contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Desumanos ou Cruéis (Decreto nº 98.386/1989).
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 12)

Direito natural e direito positivo
Direito natural
O direito natural diz respeito ao uso da razão para deduzir princípios necessários à convivência
com outros seres humanos. As diferentes teorias sobre o direito natural lidam com o seguinte problema:
existem leis. As leis são aceitas e obedecidas, por isso influenciam positiva ou negativamente um
conjunto de ações. Mas por que as leis são acatadas? Por mais que as leis variem de lugar para lugar e
de tempo para tempo, devem existir princípios inerentes que justifiquem essa aceitação, tais como: o
respeito ao outro – com base no princípio de que não devo fazer aquilo que não gostaria que o outro
fizesse contra mim – e o amor à humanidade.
Direito positivo
O direito positivo é o direito convertido em regra e passível de resultar em punição caso não
obedecido. De sua relação com o direito natural, duas leituras são possíveis: de acordo com a primeira,
o direito positivo é o contraponto do direito natural, pois enquanto este busca princípios racionais que
deem sentido ao obedecimento das normas, aquele vê o cumprimento às leis como consequência da
existência do Estado, que detém o poder de coagir ou de punir o sujeito submetido à norma em questão.
Nesse sentido, não basta a existência de um conjunto de normas, ainda que escritas, se não houver
uma instituição que tenha o poder de penalizar quem quer que as desobedeça. A outra possibilidade
é alinhar o direito positivo ao direito natural. Visto desse modo, as leis positivas, criadas por diferentes
Estados, teriam como fundamento os princípios do direito natural, quer dizer, elas seriam aceitas por
serem tidas como necessárias para a convivência com o outro. Como seria possível, então, a existência
de leis injustas? De acordo com essa perspectiva, essas leis, na realidade, não seriam leis, pois embora
alguém possa ser penalizado por desrespeitá-la, seu cumprimento não teria base racional, uma vez
que não pode ser deduzido de um esforço em direção ao melhor convívio entre os membros de uma
sociedade.
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4

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 15)

O paradoxo das intervenções humanitárias
No artigo “O contrário dos direitos humanos (explicitando Žižek)”, o embaixador brasileiro
José Augusto Lindgren Alves reflete a respeito do lugar dos direitos humanos no cenário político
contemporâneo. Seu ponto de partida é um artigo escrito pelo filósofo e psicanalista Slavoj Žižek, que
percebia um paradoxo no próprio ato de colocação em prática dos direitos humanos.

Imagem do bombardeio da OTAN à Iugoslávia, em 1999. Foto de Darko Dozet.

Pensando no caso da guerra de Kosovo, de 1999, em que a Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN) achou por bem bombardear a Iugoslávia como forma de cessar os conflitos internos do
país, Žižek se pergunta: em que medida a universalidade dos direitos humanos não atenta contra a
soberania de um país? E, mais importante, em que medida é legítimo intervir militarmente e colocar
em risco a vida de milhares ou milhões de inocentes como forma de garantir sua dignidade humana?
Acesso ao artigo completo através do link:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292002000100004
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5

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 17)

Os debates da Conferência de Direitos Humanos em Viena, 1993
O trabalho de conclusão do curso de bacharel em Direito apresentado por Rachel Herdy de Barros
Francisco à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em julho de 2003, foi a monografia
vencedora do I Concurso de Monografia em Direitos Humanos do Núcleo de Direitos Humanos da mesma
Universidade. Ao discutir o tema do diálogo intercultural dos direitos humanos, reproduz aspectos
importantes dos debates e das posições assumidas pelas representações dos Estados Nacionais, que
permitem aquilatar o valor dessa discussão para a compreensão do tema da universalidade dos direitos
humanos. A monografia pode ser acessada no sítio eletrônico:
http://www.dhdi.free.fr/recherches/droithomme/memoires/Rachelmemoir.htm#_ftn1

6

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 17)

Sobre o “localismo globalizado”
Para o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, esse fenômeno meio abstrato que
nos acostumamos a chamar de “globalização” é, na realidade, o resultado da combinação de dois
movimentos distintos: um que resulta na “globalização de um localismo”, e outro que o próprio autor
chamou de “globalismo localizado”.
No primeiro caso, aquelas nações mais
empoderadas econômica, política, cultural
e militarmente exportam não apenas suas
mercadorias, mas também seus modos de ser e
pensar. Quanto mais “bem-sucedida” for essa
exportação, mais nos esquecemos de que o
hambúrguer ou o enlatado holywoodiano, que
podem ser adquiridos em praticamente qualquer
parte do mundo são, na realidade, produtos
de contextos bastante específicos em termos
históricos e sociais.
Propaganda da Coca-Cola em Pequim, China.
Fotografia de Ming Xia (2005).
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No segundo caso, os subprodutos dessa
“globalização do local” (por exemplo, o lixo
industrial e o desmatamento) ganham corpo em
algumas partes do globo, sobretudo no terceiro
mundo, enquanto outras permanecem intactas. É
nesse sentido que Boaventura de Sousa Santos nos
alerta para os perigos de acatarmos acriticamente
as prerrogativas dos direitos humanos que são,
elas também, a invenção daquelas nações mais
poderosas que tendem a levar em conta os dilemas
e os problemas de um “local” – Europa e Estados
Unidos, principalmente – e a desconsiderar as
especificidades de “outros locais” – dos problemas
e dos dilemas do “sul” geopolítico.

Lixo radioativo encontrado em uma fábrica abandonada.
Fotografia de Andreas S (2013).

Para se aprofundar nessa temática, você pode ler a seguir o artigo “Direitos Humanos: o desafio
da interculturalidade dos Direitos Humanos”, de Boaventura de Sousa Santos, publicado na Revista
Direitos Humanos.
Link para acesso: http://www.dhnet.org.br/dados/revistas/a_pdf/revista_sedh_dh_02.pdf

7

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 18)

A Conferência Internacional de Direitos Humanos de Teerã, 1968
Essa conferência ocorreu na cidade iraniana de Teerã, entre abril e maio de 1968. Passados 20
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, representantes de diversos países integrantes da
Organização das Nações Unidas (ONU) reuniram-se para avaliar os progressos obtidos e os impedimentos
enfrentados na luta pelos direitos humanos no mundo.
A conferência resultou na Proclamação de Teerã que, em seu artigo 13, diz o seguinte sobre a a
característica da indivisibilidade dos direitos humanos:
Como os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a realização dos
direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais resulta
impossível. A realização de um progresso duradouro na aplicação dos direitos humanos
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depende de boas e eficientes políticas internacionais de desenvolvimento econômico e
social (PROCLAMAÇÃO DE TEERÃ, 1968).

Para ver a Proclamação completa, acesse o link: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/
Confer%C3%AAncias-de-C%C3%BApula-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/
proclamacao-de-teera.html

8

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 19)

Lei da Anistia
A Lei nº 6.683, de 22 de agosto de 1979, conhecida como Lei da Anistia, fez parte do processo
de abertura política e fim da ditadura civil-militar brasileira que tinha se iniciado através de um golpe
de Estado em 1964, 15 anos antes. A lei foi e continua sendo alvo de intensas polêmicas quanto à
abrangência e mesmo legalidade com relação aos direitos humanos, visto que, segundo a interpretação
vigente e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a lei perdoa os crimes políticos daqueles(as) que
lutaram contra o regime e, ao mesmo tempo, perdoa os crimes de agentes do Estado, como sequestros
e torturas, consideradas imprescritíveis e não anistiáveis, visto serem crimes contra a humanidade,
previstos na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, da qual o Brasil é signatário.

Vídeo: 30 Anos de Anistia
https://www.youtube.com/watch?v=9XD11nT3X70
Para saber um pouco mais sobre a história da lei e das suas
controvérsias, veja o documentário 30 anos de Anistia, produzido
pelo Ministério da Justiça do Brasil em 2009.

Veja também dois artigos científicos que tratam dessa questão de um ponto de vista histórico e
sociológico:
“O estável poder de veto Forças Armadas sobre o tema da anistia política no Brasil”, de Maria
Celina D’Araujo (2012).
Acesso ao artigo pelo link: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010487752012000200006&lang=pt#top
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“Ditadura, anistia e reconciliação”, de Daniel Aarão Reis (2010).
Acesso ao artigo pelo link: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010321862010000100008&lang=pt

9

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 25)

Ações afirmativas
As cotas raciais, que garantem um percentual das vagas em universidades públicas para estudantes
indígenas e afrodescendentes, são um exemplo do potencial transformador das ações afirmativas.
Estatísticas do IBGE (2012), comparando as diferenças no nível de escolaridade dos(as) brasileiros(as)
em 2001 e 2011, demonstraram que o número de negros(as) com curso superior triplicou com o correr
da década.

Figura produzida pela Equipe de Criação e Desenvolvimento a partir de foto de Alberto Coutinho
(2012) e dados do IBGE (2012).
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 25)

Oração aos moços
A Oração aos moços (1999) foi um discurso dirigido por Rui Barbosa, na condição de paraninfo, aos
formandos da turma de 1920 da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e lido pelo
Professor Reinaldo Porchat em função de doença que acometeu o paraninfo e o impediu de participar
da solenidade. O texto completo desse documento pode ser acessado no sítio eletrônico da Casa de Rui
Barbosa:
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pdf

11

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 26)

Genocídios e catástrofes ecológicas
Ao longo da história, a humanidade cometeu muitas atrocidades contra si mesma e contra a natureza.
A seguir, listamos algumas delas para que você possa compreender mais concreta e profundamente ao que
respondem esses direitos entendidos como difusos.

Genocídios
Massacre dos povos nativos do continente americano (a partir de 1492)

Índios brasileiros escravizados no século 19.
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Durante a empreitada colonizadora europeia,
muitas populações nativas da América foram
dizimadas. O contato dos europeus com os nativos
foi tão violento que provocou inclusive a rivalidade
entre estes, como observamos na imagem.
Além do massacre, os nativos foram atingidos,
entre outras coisas, também por doenças que
eram trazidas pelos colonizadores, as quais não
podiam combater, devido à falta de defesas em
seus organismos. As consequências dessa relação
intercultural, a partir da qual os nativos sofreram
graves repressões e violações, permanecem até
hoje, quando populações indígenas ainda não têm
seus direitos efetivamente garantidos.
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Primeira Guerra Mundial e genocídio armênio (1915-1918)

Iugoslavos são baleados por austríacos. Fotografia de
Underwood & Underwood, 1917.

Estima-se que, durante o período da Primeira
Guerra Mundial, cerca de dez milhões de pessoas,
entre civis e militares, morreram. Foi durante esse
período que houve o massacre dos armênios –
que viviam no império turco-otomano – pelos
turcos. Estes, aliados dos alemães, acusaram
os armênios de apoiar as tropas inimigas, que
faziam parte da Tríplice Entente, constituída por
Inglaterra, França e Rússia. Assim, o cenário do
conflito mascarava um massacre que, na verdade,
enraizava-se ideologicamente de forma muito
semelhante ao que ocorreu no Holocausto: o
objetivo era “limpar” o império turco e torná-lo
habitado somente por turco-descendentes puros.

Stalinismo (1924-1953)
Durante o regime ditador de Josef Stálin,
muitas atrocidades foram executadas; calcula-se
que aproximadamente vinte milhões de pessoas
foram mortas. Na lista de crueldades cometidas,
inserem-se o Grande Expurgo, processo pelo
qual Stálin comandou a aniquilação violenta de
seus opositores políticos; os campos de trabalho
compulsório, conhecidos como gulags; e o
genocídio ucraniano, em que aproximadamente
Vítima do Holodomor em uma rua de Kharkiv. Fotografia de
Alexander Wienerberger, 1933.
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Guerra do Vietnã (1955-1975)
Confrontavam-se, de um lado, o Vietnã do
Sul, aliado aos Estados Unidos, e de outro, o Vietnã
do Norte e a Frente Nacional para a Libertação
do Vietname. Durante a guerra, morreram cerca
de três milhões de vietnamitas, dois milhões de
cambojanos e laocianos e 58 mil soldados dos
Estados Unidos.

Três norte-vietnamitas mortos. Vietcong, 1968.

Genocídio de Ruanda (1994)
Em Ruanda, a rivalidade entre as etnias hutu
e tutsi provocou um dos maiores genocídios da
história. Em 1994, um avião em que se encontrava
o presidente hutu Juvenal Habyarimana foi
derrubado, atentado atribuído aos tutsis, que
então foram perseguidos pelos hutus extremistas
e foram barbaramente mortos. Aproximadamente
800.000 pessoas foram assassinadas em cem dias.
Cinco mil pessoas refugiadas nessa igreja foram mortas.
Fotografia de Scott Chacon, 2006.
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Catástrofes ambientais
Poluição em Minamata (1956)
Desde 1930, uma indústria no Japão jogava,
na baía de Minamata, resíduos que continham
mercúrio. Após 20 anos, os(as) moradores(as)
da ilha notavam comportamentos estranhos
nos animais, principalmente nos gatos, que
apresentavam convulsões. Em 1956, surgiu o
primeiro caso de contaminação humana, a doença
atingiu uma criança que sofreu danos cerebrais.
Então, detectou-se que a causa era a poluição das
Memorial construído em homenagem aos mortos e afetados
pela doença de Minamata. Fotografia de STA3816, 2011.

águas com mercúrio e outros metais pesados que
intoxicavam os peixes e demais frutos do mar,
os quais eram o principal alimento da população
local.

Love Canal (1978)
No ano de 1978, em Love Canal (EUA),
vazaram 21.000 toneladas de lixo tóxico, que
foram enterradas por volta da década de 1950
pela empresa Hooker Chemical Company. O
acontecimento ocasionou morte de plantas e
animais, pessoas sofreram de doenças causadas
pela intoxicação. O local foi abandonado e as
pessoas realocadas.

Protesto de uma residente contra a contaminação de Love
Canal, em cujo cartaz se lê: “Nós temos coisas melhores
para fazer do que ficarmos de braços cruzados e sermos
contaminados”. Love Canal protest, 1978.
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Cubatão (1980)

Siderúrgica na cidade de Cubatão. Fotografia de OS2Warp,
2005.

Cubatão, o pólo petroquímico do município
de São Paulo, foi conhecido mundialmente como
“Vale da morte”. Em 1980, as indústrias liberavam
em torno de mil toneladas de gases tóxicos
diariamente. Nessa época, os(as) habitantes
da região sofriam de doenças respiratórias
provocadas por esses gases. Além disso, ocorriam
casos de crianças que nasciam sem cérebro
(anencefalia), o que rendeu à cidade atenção
nacional e internacional. Para saber mais sobre
essa história, assista ao documentário Cubatão
vale da morte (1987).
Acesso ao documentário pelo link: https://
www.youtube.com/watch?v=s6zzwvK0R5E

Poços de petróleo incendiados no Kuwait (1991)
Em 1991, após perder o território do
Kuwait, Saddam Hussein ordenou que suas tropas
o invadissem e incendiassem poços de petróleo.
Cerca de 700 mil poços foram queimados. As
consequências foram desastrosas, a fumaça
perdurou por meses. O solo sofreu infiltração
de petróleo, o óleo derramado no Golfo Pérsico
provocou enormes danos ao meio ambiente,
e os ecossistemas existentes na região foram
Campos de petróleo destruídos por ordem de Saddam
Hussein. Fotografia de Tech. Sgt. David McLeod, 1991.
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Acidente nuclear em Fukushima (2011)
Em 2011, ocorreu um dos maiores acidentes
nucleares da história. A usina nuclear de
Fukushima, no Japão, foi seriamente atingida por
um tsunami. O acidente provocou a liberação de
uma enorme quantidade de radioatividade, o que
ocasionou grave contaminação do meio ambiente.
Em torno de 300 mil pessoas foram realojadas.
Reatores de Fukushima danificados após o acidente nuclear.
Fotografia de Digital Globe, 2011.

As consequências do acidente permanecem até
hoje. Em 2013, foram verificados vazamentos de
água radioativa de tanques, que contaminaram o
Oceano Pacífico. A limpeza e a descontaminação
da região ainda estão sendo feitas, e estima-se
que o processo durará décadas.

12

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 29)

Pobreza e direitos humanos
O caráter multidimensional da pobreza, o fato de poder ser entendida e abordada com base em diferentes
perspectivas, fez com que diversas leituras sobre o fenômeno surgissem ao longo do século XX. O artigo a seguir,
escrito pela acadêmica peruana Elizabeth Salmón em 2007, analisa a possível relação entre pobreza e direitos
humanos, buscando uma justificativa jurídica para a erradicação daquela.
Acesso ao artigo pelo link: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180664452007000200007&lng=pt&nrm=iso#tx02
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 30)

Atividades sobre direitos humanos
As atividades a seguir foram selecionadas e traduzidas da página Human Rights Here and Now
(acesso pelo link: http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Default.htm),
que reúne exercícios elaborados por diferentes instituições do mundo (as referências dos livros de
onde as atividades foram extraídas se encontram ao final de cada atividade) para serem aplicados com
alunos e alunas de diferentes faixas etárias. O objetivo é trazer o debate sobre direitos humanos para
dentro da sala de aula de uma maneira mais interativa e dinâmica. Você poderá acessar as atividades
clicando nos objetos desenhados sobre um panorama em 360° da sala de aula. Ao clicar nesses objetos,
uma descrição breve do conteúdo de cada atividade aparecerá. Caso tenha interesse em ler sobre o
procedimento dos exercícios mais detalhadamente, basta baixar o PDF que estará disponível junto com
a descrição.

Infográfico Interativo- Humanos - Direitos:
Acesse pelo material didático digital.
Acesso à atividade completa em PDF através do link:
http://catalogo.egpbf.mec.gov.br/modulos/mod-2/atividadesdh.pdf

14

Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 31)

Programa Nacional de Direitos Humanos
A primeira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-1), publicada em 1996,
focava, sobretudo, a garantia dos direitos civis e políticos. Passados pouco mais de 10 anos do fim
do regime militar, o programa refletia a preocupação de manter firmes os alicerces democráticos,
reconquistados não havia muito tempo. A segunda versão do programa (PNDH-2), de 2002, centralizase, principalmente, nas prerrogativas para a construção de uma sociedade mais igualitária não apenas
em termos estritamente políticos, mas também sociais, culturais e econômicos. O PNDH foi ainda
atualizado em 2010 (PNDH-3) e conta com seis eixos orientadores:
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• Interação democrática entre Estado e Sociedade Civil;
• Desenvolvimento e Direitos Humanos;
• Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades;
• Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência;
• Educação e Cultura em Direitos Humanos;
• Direito à Memória e à Verdade.
No que diz respeito ao seu quinto eixo temático, Educação e Cultura em Direitos Humanos, o
PNDH-3 traça cinco diretrizes que visam garantir o estabelecimento dos direitos humanos no campo
educacional. Se no Ensino Superior a ênfase do documento está na promoção de pesquisas relacionadas
com a temática, no Ensino Básico o objetivo é fazer os direitos humanos entrarem nas escolas não
apenas na forma de novos conteúdos curriculares, mas também por meio de práticas de ensino voltadas
ao respeito à diversidade. Conforme o próprio documento estabelece:
Na educação básica, a ênfase do PNDH-3 é possibilitar, desde a infância, a formação de
sujeitos de direito, priorizando as populações historicamente vulnerabilizadas. A troca de
experiências de crianças de diferentes raças e etnias, imigrantes, com deficiência física ou
mental, fortalece, desde cedo, sentimento de convivência pacífica. Conhecer o diferente,
desde a mais tenra idade, é perder o medo do desconhecido, formar opinião respeitosa
e combater o preconceito, às vezes arraigado na própria família. (BRASIL, 2010a, p. 185)

Você pode acessar o PNDH-3 no link a seguir. O anexo do documento contém as duas versões
anteriores.
Link:

http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/pdfs/programa-nacional-de-

direitos-humanos-pndh-3
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 33)

Transversalidade e disciplinaridade
Disciplinaridade diz respeito àquilo que é próprio de uma determinada disciplina, isto é, seus
temas, seus métodos e suas técnicas. Os conceitos de interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e
transdisciplinaridade dizem respeito às relações efetuadas entre disciplinaridades, que ocorrem com a
finalidade de estas contribuírem umas com as outras.
Já a transversalidade é “uma forma de organizar o trabalho didático na qual alguns temas
são integrados nas áreas convencionais [disciplinas] de forma a estarem presentes em todas elas”
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(MENEZES; SANTOS, 2002). Ou seja, uma maneira de tratar um mesmo assunto a partir de diversos
campos disciplinares. É importante não confundir transversalidade com transdisciplinaridade, que é o
“princípio teórico que busca uma intercomunicação entre as disciplinas, tratando efetivamente de um
tema comum (transversal)” (MENEZES; SANTOS, 2002).
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Saiba Mais

(relacionado a conteúdo na p. 40)

O que é a Atividade reflexão-ação?
O objetivo dessa atividade é propiciar
reflexões sobre a realidade que envolve a pobreza
e a desigualdade social e sobre as possibilidades
criadas pela educação para a transformação
dessa mesma realidade.
A

atividade

implica,

Espera-se que, após refletir teoricamente
sobre educação, pobreza e desigualdade
social, você possa analisar a realidade social
e o contexto escolar com mais propriedade,
propondo modos para que a escola efetivamente
contribua para que as(os) crianças, adolescentes
e jovens que a frequentam, bem como suas
famílias, empoderem-se para lutar por melhores

portanto,

um

envolvimento do(a) cursista com a realidade de
crianças, adolescentes e jovens que vivem em
condições de pobreza ou pobreza extrema visando
à apropriação de elementos que possibilitem a
realização de uma análise do espaço social onde
esses sujeitos vivem e, especialmente, inseri-los
e experienciá-los no espaço escolar.
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condições de vida. Espera-se também que você
e seus(as) colegas passem a desenvolver ou se
envolver com iniciativas voltadas ao combate
à pobreza e à desigualdade social. Tudo isso
se materializa como prática daquilo que se
constitui como reflexão teórica dada a partir da
realidade, em um processo que se retroalimenta
em todas as suas fases, conforme ilustrado na
figura abaixo.
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