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Resumo 

 

Tendo em vista a promulgação da Resolução CNE/CP nº 1/2012 que estabelece as Diretrizes 

Nacionais de Educação em Direitos Humanos no Brasil, esta pesquisa tem como objetivo 

identificar as representações sociais sobre Direitos Humanos dos professores da Rede 

Municipal de Educação (RME) de Goiânia/GO analisando para tanto os programas e projetos 

desenvolvidos pela Rede quanto a prática pedagógica desses profissionais. Vislumbrando que 

no futuro o estudo possa fornecer subsídios para a proposição de políticas públicas para a 

Educação em Direitos Humanos em Goiânia, e ainda, seja firmada como parte dessa política 

um sistema de informações sobre direitos humanos no município. 

 

 

 

 

Introdução 
 

 

Com surgimento marcado a partir das discussões suscitadas em decorrência das 

atrocidades de total “desumanização do humano” cometidas durante a segunda guerra 

mundial, os direitos humanos encontram-se em expansão no mundo. (ALVES, 2005) 

O professor Oscar Vilhena Vieira ao proferir uma conferência realizada em 

comemoração aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos no Ministério 

Público Federal realizou uma digressão sobre o que é ter direito, para tanto, sintetizou o 

pensamento de David Lyons quando diz que “ter um direito é ser beneficiário de deveres de 

outras pessoas ou do Estado” (VIEIRA, 2000, p. 23).  
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Infere-se aí que o direito possui uma característica interrelacional inerente à sua 

manifestação, a partir da qual cria deveres e obrigações positivas ou negativas recíprocas 

entre vários entes, sejam estes indivíduos, instituições ou ambos, no caso de deveres ou 

obrigações universais.  

O autor aponta que os direitos são uma construção da modernidade, pois diferente 

de outras épocas, hoje, o direito traz a idéia e desempenha o papel de universalidade e 

reciprocidade. Esta reciprocidade contém o fundamento da igualdade entre os seres humanos. 

Retoma nessa discussão da função do direito para Immanuel Kant (preservar e realizar a 

autonomia) e Stuart Mill (harmonizar interesses e não valores intrínsecos), porém, o sentido 

contemporâneo de direitos reside na assunção recíproca de direitos e deveres entre as pessoas. 

Estrutura-se um sistema de valores (Kant) e interesses (Mill) a serem assegurados. (VIEIRA, 

2000) 

Somente após as barbáries da racionalização jurídica positivista da II Guerra 

Mundial, tentou-se construir novos parâmetros éticos para o estabelecimento de direitos. O 

Estado passou a ser contestado em sua soberania absoluta, e foi trazido à análise e 

consideradas as suas limitações em razão de fatores externos ao país.  

Um desses parâmetros éticos adveio com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, pois, apesar de não possuir caráter obrigatório, a partir de sua publicação 

começou-se a se estruturar outros paradigmas para os Estados, além de constituiu-se em um 

documento orientador e capaz de influenciar o direito interno dos países em um momento de 

constitucionalização e independência das colônias européias pelo mundo.  

A partir daí, seguiram-se vários outros documentos internacionais (convenções, 

tratados e protocolos) de proteção aos direitos humanos sob a organização da ONU, que 

culminaram ainda na estruturação dos sistemas global e regionais de proteção internacional 

dos direitos humanos. Destaque-se que dentro do sistema global está inclusa a Declaração 

Final e Plano de Ação da Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos de Viena (1993). 

Todavia, o que se ressalta, condiz com a afirmação de Vieira (2000) corroborada 

também por José Augusto Lindgren Alves (2005) e Fábio Konder Comparato (2004) de que 

inegável a influência que a Declaração Universal dos Direitos Humanos no processo de 

universalização e internacionalização dos direitos humanos e por essa razão influenciou na 



forma com que os Estados se estruturaram para internalizar e demonstrar a adoção de medidas 

condizentes com os preceitos dos direitos humanos.  

Porém, um dos fatores que irrompe na demonstração da dimensão de aplicação e 

efetivação da Declaração de 1948 e dos demais tratados e convenções de direitos humanos é a 

falta de dados estatísticos sobre o seu cumprimento nas mais variadas esferas, e ainda, a 

grande tarefa que se estende no sentido de se estabelecer uma educação que consagre os 

preceitos dos direitos humanos. 

Para exemplificar a problemática da falta de dados atualizados sobre o 

cumprimento dos direitos humanos observe-se o sistema de informações sobre a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990, no mesmo ano e em data 

próxima a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069). O primeiro e 

único relatório foi elaborado sobre as condições das crianças no país foi entregue em 2003, 

com 11 anos de atraso e altamente questionado pelo Comitê dos Direitos da Criança em 

Genebra, por falta de dados consistentes. 

Observe-se ainda que tanto a Declaração em seu texto inicial e no artigo 26, 

quanto a Convenção sobre os Direitos da Criança ao tratar dos direitos relativos ao 

desenvolvimento, referem-se ao direito à educação.  

A menção do sistema de informações é uma forma de ilustrar a necessidade de 

maior discussão e compreensão do que são os direitos humanos e como eles podem ser 

promovidos e defendidos no âmbito interno. 

O Plano Nacional de Direitos Humanos, elaborado pelo Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, instituído pelo Decreto nº 7.037 de 21 de novembro de 2009 

e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010, estabelece como prioridade a 

educação em direitos humanos e ressalta que: 

Educar em direitos humanos é fomentar processos de educação formal e não-

formal, de modo a contribuir para a construção da cidadania, o conhecimento dos 

direitos fundamentais, o respeito à pluralidade e à diversidade sexual, étnica, 

racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas. (BRASIL, 2003, pg.7) 

O que compreende observar que: 

A educação é tanto um direito humano em si mesmo, como um meio indispensável 

para realizar outros direitos, constituindo-se em um processo amplo que ocorre na 

sociedade. A educação ganha maior importância quando direcionada ao pleno 



desenvolvimento humano e às suas potencialidades e a elevação da auto-estima dos 

grupos socialmente excluídos, de modo a efetivar a cidadania plena para a 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de valores, crenças e atitudes em 

favor dos direitos humanos, na defesa do meio ambiente, dos outros seres vivos e da 

justiça social. (BRASIL, 2003, pg.10) 

Dessa forma, torna-se premente a necessidade de se elaborar, difundir 

conhecimento e promover debates sobre o tema pautando-se na análise da realidade social em 

suas diversas dimensões.  

Trabalhar com direitos humanos na escola, está previsto desde o preâmbulo da 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, inclusive como direito à liberdade de 

pensamento, consciência e crença. No Brasil o terceiro e atual Plano Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3) datado de 2010, em seu quinto eixo, trata Educação e Cultura em 

Direitos Humanos. Este eixo é considerado prioritário e estratégico dentro da realidade 

nacional por expandir a difusão dos princípios de direitos humanos como a dignidade, a 

solidariedade, o respeito à vida, ao outro. 

Previstos muito antes de forma conceitual na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e no Plano Nacional de Educação (PNE), somente em 30 de maio 

de 2012, foram publicadas as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos por 

meio da Resolução nº 1 do CNE/CP. 

Esta resolução prevê que: 

 

 Art. 2º A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à 

educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos 

Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e 

aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades individuais e coletivas. 

§ 1º Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles 

individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de 

igualdade e de defesa da dignidade humana. 

§ 2º Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação em 

Direitos Humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por 

todos(as) os(as) envolvidos(as) nos processos educacionais. (grifos nossos, 

BRASIL, 2012) 

 

As diretrizes trazem um documento pontual imbuído de uma série de conceitos e 

concepções que devem ser compreendidas pelos educadores e como diz a própria resolução, 

adotada sistematicamente por todos os envolvidos nos processos educacionais. 



A finalidade da Educação em Direitos Humanos é a promoção da educação para a 

mudança e transformação social fundada nos seguintes princípios: dignidade humana, 

igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, 

laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, 

sustentabilidade socioambiental.  (BRASIL, 2012, art. 3º) 

Em razão dessas determinações e de outras mais que constam da construção 

histórica dos direitos humanos, a teoria das representações ajuda a penetrar no mundo 

emblemático do senso comum e das ideias que transformam o cotidiano, em que os saberes 

populares se constroem e se reproduzem, tanto para a dominação como para emancipação. 

Para tanto, é necessário compreender como todas essas discussões e previsões 

legais sobre os direitos humanos estão sendo sedimentadas nas instituições responsáveis pela 

formação de base da população. 

A importância de uma pesquisa que vise conhecer as representações sociais 

presentes em uma determinada sociedade poderão ser utilizadas como instrumentos de 

ponderação para a elaboração de políticas públicas dotadas de maior propriedade para que 

possam promover de defender de forma mais efetiva os direitos humanos na sociedade, 

mesmo porque ao se observarem os sujeitos foco desse estudo, os professores, estes, no 

decorrer dos anos são responsáveis pela formação educacional oficial de milhares de alunos. 

As representações sociais podem ser consideradas como uma maneira de 

elaboração do conhecimento, são mensurações da realidade, compõe o resultado do processo 

de elaboração social e psicológica da realidade que ocorrem por meio da interação e 

transformação social (JODELET, 1986). 

En los discursos o las respuestas que dan acceso a las representaciones, estos 

elementos intervienen efectivamente como organizadores de contenido y como 

operadores de sentido: com ellos lo que alcanzamos es um pensamiento en actos, 

pues hacen inteligible su funcionamiento. Por otra parte, son proporcionados por el 

lenguaje y funcionan como um lenguage que sirve para codificar la 

realidad.(JODELET, 2012, pg.490) 

 

Denise Jodelet considera a dimensão histórica e cultural para compreender a 

questão simbólica presente na sociedade e nas representações. Considera ainda que as 

representações estão relacionadas a um determinado tipo de saber empírico, passíveis de três 

arguições: 



1) “Quem sabe e de onde sabe?”, cujas respostas apontam para o estudo das 

condições de produção e circulação das representações sociais. Pesquisam-se as 

relações que a emergência e a difusão das representações sociais guardam com 

fatores, tais como: valores, modelos e invariantes culturais; comunicação 

interindividual, institucional e de massa; contexto ideológico e histórico; inserção 

social dos sujeitos, em termos de sua posição e filiação grupal; dinâmica das 

instituições e dos grupos pertinentes. 

2) “O que e como se sabe?”, que corresponde à pesquisa dos processos e estados 

das representações sociais. A pesquisa se ocupa dos suportes da representação (o 

discurso ou o comportamento dos sujeitos, documentos, práticas etc.), para daí 

inferir seu conteúdo e sua estrutura, assim como da análise dos processos de sua 

formação, de sua lógica própria e de sua eventual transformação. 

3) “Sobre o que se sabe e com que efeito?”, o que leva a uma ocupação com o 

estatuto epistemológico das representações sociais.  (JODELET, apud. XAVIER, 

2002) 

 

Assim, há nas representações a presença da ciência, da realidade e ainda a 

permeabilidade entre um e outro transformando o saber social. 

A pesquisa sobre as representações terá nos professores da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia o seu foco de estudo. 

A Rede Municipal de Educação é formada hoje por 335 instituições educacionais, 

subdivididas em 167 Unidades educacionais - Escolas, 113 Centro Municipais de Educação 

Infantil (CEMEI), 55 instituições conveniadas de educação infantil e dois Centros Municipais 

de Apoio à Inclusão (CEMAI), além de cinco Unidades Regionais (Brasil Di Ramos, Central, 

Jarbas Jayme, Maria Helena Bretas e Maria Thomé Neto), responsáveis pelo apoio 

pedagógico às Escolas e aos centros de educação infantil. (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 

2012) 

A estrutura organizacional da SME está dividida em Gabinete da secretária, 

Departamento Pedagógico (Depe), Departamento de Administração Educacional (DAE), 

Departamento de Alimentação Educacional (Dale), Departamento de Gestão de Pessoal 

(DGP), Departamento Administrativo (DA), Fundo Municipal de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (FMMDE), Unidades Regionais e Instituições Educacionais (IE). 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) é a entidade responsável no 

município de Goiânia por estabelecer diretrizes e políticas, promover ações organizacionais e 

pedagógicas voltada para o ensino público municipal da cidade, contando como suporte e 

orientador o Conselho Municipal de Educação (CME) formado em 1997. 



Primordialmente a função da SME é implementar a Política Municipal de 

Educação e o Plano Municipal de Educação no que tange a educação básica em nível infantil 

e fundamental. 

A Rede Municipal de Educação de Goiânia iniciou o ano de 2012 com cerca de 

120 mil alunos matriculados, a Rede é responsável pelo atendimento de creches e escolas de 

ensino fundamental, voltadas para o ensino regular e a Educação de Adolescentes Jovens e 

Adultos (EAJA) que atende alunos em distorção idade-série ou que, em razão do trabalho, 

estão impossibilitados de frequentar o ensino regular. 

Somente nas escolas de ensino fundamental, estes alunos permanecem cerca de 

nove anos abrangendo a infância, a adolescência, bem como a EAJA, eu inclui jovens adultos 

e idosos.  

O problema ou questão de pesquisa desse estudo é que tendo em vista que a 

Secretaria de Educação do município de Goiânia é responsável anualmente pela organização 

da educação formal de base (ensino fundamental) de cerca de cento e vinte mil alunos, salvo 

sua capacidade de ampliar esse quadro durante o ano letivo, por essa mesma razão, ela 

também é uma das principais, senão a principal responsável pela formação em direitos 

humanos dessas pessoas, sejam elas crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão 

inclusos no rol de atendimento da Secretaria, o que perfaz no mínimo três e no máximo oito 

horas diárias de atendimento a esses alunos, dependendo do tipo de organização adotada. 

(BRASIL, 1988, 1996; GOIÂNIA, 2005, 2006) 

Ressalta-se dessa forma a importância de identificar o que está sendo 

desenvolvido em termos de projetos e programas em promoção e defesa dos direitos humanos 

por essa rede, e ainda, perceber quais são as representações sociais sobre direitos humanos 

que os professores da Rede Municipal de Ensino de Goiânia possuem e possivelmente 

implementam em sua prática pedagógica. 

 O objetivo principal desta pesquisa é identificar, por meio da análise dos projetos 

e programas adotados na Rede Municipal de Educação de Goiânia, e ainda, utilizando 

entrevistas, questionários e a etnografia direcionados aos profissionais da Rede, qual é a 

concepção de direitos humanos trabalhada na Rede Municipal de Educação de Goiânia e de 

que forma é desenvolvida dentro dessa realidade. 

Objetiva-se também com a pesquisa: 



- Realizar um relato etnográfico sobre as observações de campo tempo em foco a 

percepção das representações sociais em direitos humanos dos professores da RME de 

Goiânia – Goiás; 

- Produzir subsídios científicos para a formulação de políticas públicas de 

formação profissional continuada mais adequada para que se garanta na política educacional 

do município, uma formação voltada para os direitos humanos, possibilitando a formação de 

sujeitos mais compreensivos e abertos ao entendimento multicultural da sociedade, com uma 

formação voltada para a compreensão da diversidade. 

- Estabelecer vínculo e parcerias entre o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 

Pesquisas em Direitos Humanos (NDH - UFG), o Programa de Mestrado em Direitos 

Humanos – UFG e a Secretaria Municipal de Educação para a promoção do ensino, pesquisa 

e extensão com os professores da RME de Goiânia - Goiás. 

- Divulgar amplamente a pesquisa para que ela possa ser conhecida e utilizada em 

prol das populações e entes participantes; 

Dessa forma, este estudo irá contribuir de sobremaneira para a promoção e defesa 

dos direitos humanos no município de Goiânia, pois trará dados mais concretos sobre a 

realidade goianiense no que tange a educação em direitos humanos e assim, poderá fomentar a 

adoção de políticas públicas mais consistentes e condizentes com a realidade que se quer 

trabalhar. 

Assim, tendo em vista que a Rede Municipal de Educação de Goiânia é 

responsável pela formação educacional de base especificamente o ensino fundamental deste 

município, ela também é responsável por observar e cumprir as determinações legais de 

política educacional em direitos humanos, construindo uma sociedade mais compreensiva e 

aberta à entendimento multicultural da sociedade. 

Em virtude desse fato há que se considerar que entre a dimensão legal e as 

dimensões coletivas há divergências entre estas e as representações individuais dos 

professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia.  

Portanto, faz-se necessário estabelecer um panorama sobre qual é a compreensão 

de direitos humanos presente nas representações dos professores da RME de Goiânia para 

então, se pensar em políticas públicas mais eficientes a serem desenvolvidas.  



A pesquisa é de abordagem qualitativa e interdisciplinar, com fundamentação 

metodológica em pesquisa documental e exploratória de leis, políticas, programas e projetos, 

assinados e desenvolvidos na RME até junho de 2013 sobre Direitos Humanos, e etnografia 

da sala de aula dos professores das instituições educacionais dessa rede, mediante aplicação 

dos seguintes instrumentos: questionários, realização de observações diretas e conversas 

informais com o intuito de se aproximar da realidade das representações sociais em Direitos 

Humanos, perpassadas por meio da prática pedagógica.  

A pesquisa será realizada de agosto de 2013 à junho de 2014. O foco da pesquisa é 

identificar as representações sociais presentes na Rede Municipal de Educação de Goiânia, 

perceptível por meio de seus documentos, programas e projetos e também de seus sujeitos, no 

caso deste estudo, os professores da Rede Municipal de Educação, mais especificamente os 

professores atuantes na EAJA - Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, no segmento de 

5ª à 8ª séries.  

Tendo em vista a delimitação da amostra, definiu-se que a pesquisa trabalharia 

com os professores que atuam na EAJA de 5ª à 8ª séries, porque este é o grupo cujo alcance 

da atuação pedagógica abrange desde adolescentes à pessoas idosas, situação que inclui tanto 

alunos por si mesmos, quanto os pais, tios e avós de alunos que frequentam outros turnos 

nessa ou em outras escolas das regiões onde moram, ou seja, a repercussão da atuação 

pedagógica desse professor possui um alcance interessante para a pesquisa e também grande 

interesse social. 

Tudo isso para compreender e descrever a percepção dos direitos humanos por 

parte dos professores da Rede Municipal de Educação e identificar os programas e projetos 

em direitos humanos dessa Rede. 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 



Com esta pesquisa encontra-se em desenvolvimento, os resultados esperados a 

princípio são: 

Produzir subsídios científicos para a formulação de políticas públicas de formação 

profissional mais adequada para que se garanta na política educacional do município, uma 

formação voltada para os direitos humanos, possibilitando a formação de sujeitos mais 

compreensivos e abertos ao entendimento multicultural da sociedade, com uma formação 

voltada para a compreensão da diversidade. 

Perceber modificações qualitativas na prática pedagógica dos professores. 

Sistematizar subsídios para a formação continuada dos professores atuantes na 

RME de Goiânia – Goiás. 

Auxiliar na criação de um sistema de informações sobre direitos humanos no 

município ligado à RME de Goiânia - Goiás. 

Fortalecer o vínculo e a cooperação entre o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 

Pesquisas em Direitos Humanos (NDH) em parceria com o Programa de Mestrado em 

Direitos Humanos para a promoção do ensino, pesquisa e extensão dos professores da RME 

de Goiânia - Goiás. 
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