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Direitos Humanos

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.

São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação

umas às outras com espírito de fraternidade. (Artigo I da

Declaração Universal dos Direitos Humaos)



Direitos Humanos

O que são Direitos Humanos?

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres

humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade,

etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.

Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à

liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à

educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos,

sem discriminação.



Direitos Humanos

O Relatório Anual da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (2007) afirma que:

“A consciência de que os “direitos humanos” precisam ser respeitados cresce em

todos os continentes e constitui um dos pilares da construção de um “outro

mundo possível”. Para que essa construção chegue a termo, é indispensável

definir “direito humano” como aquele direito inerente à pessoa em si,

independentemente da sua nacionalidade, da sua classe social, da sua religião, da

sua condição pessoal. Até um criminoso é sujeito de direitos humanos, sem

prejuízo da punição que deva receber pelo delito praticado. (2007, p 13)



Direitos Humanos

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é fruto do compromisso

do Estado com a concretização dos direitos humanos e de uma construção

histórica da sociedade civil organizada. Ao mesmo tempo em que aprofunda

questões do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH incorpora aspectos

dos principais documentos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é

signatário, agregando demandas antigas e contemporâneas de nossa sociedade

pela efetivação da democracia, do desenvolvimento, da justiça social e pela

construção de uma cultura de paz.



Direitos Humanos

A educação em direitos humanos é compreendida como um processo sistemático e multidimensional que orienta a

formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os

contextos internacional, nacional e local;

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os

espaços da sociedade;

c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente 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.


