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Palavras da professora-pesquisadora

Caros(as) aprendentes,

desses direitos.

do processo de ensino-aprendizagem.

E-mail: mcaborges@gmail.com
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Croqui do Percurso

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professora:
E-mail: mcaborges@gmail.com MARCO III

Componente curricular: 45 horas/aula

Ementa: 

Artigo 65 da Lei 9.394/96.

para a efetiva garantia do processo de ensino-aprendizagem.

Objetivo geral: 

aos direitos humanos;



Trilhas do Aprendente, Vol. 3 - 
338

Etapas do Percurso:

METODOLOGIA

na Escola

UNI DADE I I : OS DOCUMENTOS I NTERNACI ONAI S DE DI REI TOS HUMANOS E O 

- O ensino dos direitos humanos
- Transversalidade e interdisciplinaridade no ensino dos direitos humanos: os temas 
transversais

(Moodle).

GPS (Sistema de Posicionamento Global):

ser postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), dentro do prazo estipulado 

textos.
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http://www.mec.gov.br
http://www.mj.gov.br
http://www.mndh.org.br
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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

DESEMPENHO NO PERCURSO

Aulas
Desempenho 

obtido
Prazo de 

UNIDADE I

Aulas 1, 2 e 3

50

virtual de aprendizagem - Moodle 50

Total de pontos na Unidade I 100

UNIDADE II

Aula 4

25

virtual de aprendizagem - Moodle 25

Aulas 5 e 6

25

virtual de aprendizagem - Moodle 25

Total de pontos na Unidade II
100

UNIDADE III

Aulas 7, 8 e 9

80

virtual de aprendizagem - Moodle 20

Total de pontos na Unidade III
100

100 Final do Percurso

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO PERCURSO
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UNIDADE I

AULA 1: 

desenvolvimento dos <direitos humanos

pelas burguesias americana e francesa no S

<Socialismo> , nos S

mundiais.

Francesa>  de 
1789. A < > de 1776, juntamente com suas 

dos direitos humanos, principalmente, quanto ao aspecto de sua 
< > .

[...] el desarrollo de los derechos civiles, que 

ciudades medievales, puede verse como um logro 

sociales en el siglo XX, fue lograda en gran medida por el movimiento de la clase 

en el caso de los derechos sociales facilitada por las consecuencias de dos guerras 
mundiales  (MARSHALL; BOTTOMORE, 2004, p. 90).

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

Para saber mais, 
acesse:
www.direitoshumanos.
usp.br (biblioteca 
virtual de direitos 
humanos/USP) e 

direitoshumanos.
Sobre o Socialismo, 
consultar: http://

socialismo.

constitui de forma linear. Os direitos sociais que passaram 
estatais, a partir do 

considerados como precursores dos direitos sociais, como 

Aprofunde seus 
conhecimentos sobre o 
tema, acessando:

o r g / w i k i /

o r g / w i k i /

http://www.direitoshumanos
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IMPORTANTE

fundamentais, pois integram o quadro constitucional de um Estado, referindo-se 

desses direitos por parte do Estado, passando a integrar a sua ordem constitucional. Tornam-se, 
dessa forma, direitos fundamentais, que se referem aos direitos humanos reconhecidos como 

Comparato (2005).

integram os direitos humanos de < > , tendo 

formal perante a lei constituem os direitos humanos de primeira 

utilizada no sentido de abarcar o ser humano, independentemente 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

de reconhecimento 
dos direitos humanos 
constitui um processo 
cumulativo e de 
complementaridade, 

recentes de direitos 
humanos, encontram-

direitos individuais e 

reconhecidos outros 
direitos - como os 
direitos sociais, os 

- conforme as 
necessidades sociais 

vigente. 

Consultar: www.direitoshumanos.usp.br (Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da 
USP).

http://www.direitoshumanos.usp.br
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social da cidadania.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3
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AULA 2 : 

 

>  aptos 

cidadania>. 

global, integrando os documentos e instrumentos internacionais 

UNESCO

ONU

dos direitos humanos.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

cidadania, consulte:

o r g / w i k i /

Sobre a UNESCO e a 
ONU, ver: 
h t t p : / / w w w .
direitoshumanos.usp.br

Fonte: http://www.barreiro.nl/uploaded_images/lindo-716410.jpg

http://www.barreiro.nl/uploaded_images/lindo-716410.jpg
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

Acesse:
www.p r e s i d enc i a .
gov.b r /es t ru tu ra_
presidencia/sedh

Acesse: 

o rg/w ik i /d ign idade 
humana

http://www.presidencia
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A <
social voltada para a < >,  numa cultura de respeito, 

para o desenvolvimento social e emocional do ser humano, como 

direito social>. 

 

(MARSHALL e  BOTTOMORE, 2004).  

a qual se articula aos aspectos 

 

stricto sensu

direitos humanos.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

Consultar:
www. mec.gov.br

www.d i re i tosoc ia l .

com.br

AULA 3 : 

http://www.direitosocial
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 1 Aula 2 Aula 3

1 . Assist a ao f ilm e < Escr it ores da Liberda de> e 

.

sobre ela:

indicado, dirija-se 

Apoio Presencial.

no AVA-Moodle.  

                DESAFIOS
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

UNIDADE II

OS DOCUMENTOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS E O

AULA 4: 

 

dezembro de 1948, representa um consenso geral ou, como diz 
consensus omnium gent ium sobre 

de um consenso entre Estados-membros da ONU <

48 votaram a favor, nenhum contra, oito se abstiveram e dois se 

diante das atrocidades cometidas no contexto da <Segunda Guerra 
Mundial>. 

Como um sistema universal de valores, em que a humanidade 

humanos, nesse documento internacional, constitui-se de maneira, 
simultaneamente, universal e positiva. Positiva, no sentido de que 
os Estados-membros da ONU reconhecem os direitos declarados 

estatais.

da primeira metade do < >. Dessa forma, constitui uma 

Sobre a ONU, 
consultar:
www.onu-brasil.org.

Sobre as atrocidades 
cometidas por Estados 
no contexto da Segunda 
Guerra Mundial, ver 
as obras de Zygmunt 
Bauman: Modernidade 
e holocausto e 
Modernidade e 

. 
Sobre Bauman, ver 

curricular de Sociologia 
Educacional II.

A DUDH 
constitui um 
dos primeiros 

criada ONU.

data de 1945 e tem como 

comunidade internacional.

http://www.onu-brasil.org
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

mundialmente.
texto da DUDH>, 

analisados, mas somente aqueles primordiais para o objetivo de 
nosso estudo. 

Em primeiro lugar, a DUDH elege os direitos humanos como 

 

considerando que o 
reconhecim ento da dignidade inerente a todos os m em bros 

dos direitos humanos cometidos por < >, no 

 

considerando que o 
desprezo e o desrespeito pelos direitos da pessoa resultaram 

e que o advento de um m undo em que as pessoas gozem de 

salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais 

<jusnaturalismo

e fraternidade.

fraternidade. 

etnia, entre outras. O grande lema desse documento consiste em 

reconhecidos, proclama a defesa dos direitos dos estrangeiros, bem 
como dos povos <colonizados>. 

Podemos encontrar 
o texto da DUDH, na 

biblioteca virtual de 
direitos humanos da 

Paulo (www.direito-
shumanos.usp.br) e no 
site da ONU:
www.onu-brasil.org.br/
documentos.php.

Sobre o Totalitarismo, 
consultar:
http://pt.wikipedia.
org/wiki/totalitarismo

Sobre o 
Jusnaturalismo, ver:
http://pt.wikipedia.
o r g / w i k i / d i r e i t o _
natural.

Fonte: http://edbl.drapc.
min-agricultura.pt/images/
noticias/ue_direitos_crianca.
gif

c o l o n i a l i s t a s 
enviassem tropas e 
armas na tentativa 
de acabar com os 
movimentos de 

subjugadas.

http://www.direito-
shumanos.usp.br
http://www.onu-brasil.org.br/
documentos.php
http://pt.wikipedia
http://pt.wikipedia
http://edbl.drapc
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

nascidas dentro ou fora do casamento.

social.

<comunidade internacional Sobre o conceito 
de comunidade 
i n t e r n a c i o n a l , 
consultar:
http: //pt.wikipedia.
org/wiki/comunidade_
internacional.
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Artigo XXVI ( .. .)

lidade humana e do fortalecimento e do respeito pelos direitos humanos e pelas liber-

norteador dos direitos humanos, exige que eles sejam respeitados e tratados de forma articu-

direitos.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

   

DESAFI OS

Fonte: Os direitos humanos na sala de aula

Para assistir ao 

indicado, dirija-se 

Apoio Presencial.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

AULA 5: 

 

constitui um m

 

novembro de 1959, a < >. 
 ius 

singulare ius commune, integrando um conjunto 

cuidados e medidas protetivas especiais. <Seus direitos devem 
ser resguardados desde antes do nascim ento

referido documento. No <

 

[...].

O texto integral da 

se no site:
www.direitoshumanos.
usp.br

de janeiro de 2002, 
que institui o novo 

a personalidade civil 

com o nascimento com 
vida. Entretanto, a lei 
salvaguarda os direitos 
daquele que vem a 
nascer, o nascituro.

Fonte: http://www.dhnet.org.br/direitos/index.html

http://www.direitoshumanos
http://www.dhnet.org.br/direitos/index.html
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medidas e os cuidados de cunho educativo.

 

ordem. 

 

e dignidade [...]. 

devendo ser garantidas a elas certas medidas de cunho educacional e cuidados especiais 

    
UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6



357

obrigatoriedade e a compulsoriedade devem ser garantidas pelo 
menos no <

universais.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

A terminologia 

ensino, nos documentos 

nacionais. No caso 
do Brasil, conforme 

consiste no ensino 
fundamental de 9 
(nove) anos.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

AULA 6: 

  

ONU, em 20 de novembro de 1989.

sadio da personalidade, de maneira integral, do ser humano 

sociedade. O ambiente familiar deve estar baseado na felicidade, no 

um meio sadio para o desenvolvimento de sua personalidade.

Carta das 

internacionais de direitos humanos. Essa perspectiva educacional 

 

Deve- se considerar que cabe preparar plenam ente a 

da seguinte forma: quarenta e um artigos (parte I); quatro 
artigos (parte II) e nove artigos (parte III). Os Estados-membros 

CARTA consiste num 
documento reservado 

institucional. Na referida 
Carta da ONU, os direitos 
humanos fundamentais 

constituindo-se em 
elemento fundamental 
para a garantia da paz 
mundial. O texto da Carta 

ser consultado no site: 
www.direitoshumanos.

O texto integral da 

consultado no site 
da biblioteca virtual 
de direitos humanos 
da USP: www.
direitoshumanosusp.br

acordo formal entre 
Estados integrantes da 
comunidade internacional 
sobre um determinado 

de relevante interesse 
internacional, produzindo 

No caso do Brasil, essa 

24 de setembro de 1990, 
entrando em vigor em 23 
de outubro de 1990.

Fonte: http://sol.sapo.pt/photos/anatarouca/images/247297/original.aspx

http://www.direitoshumanos
http://sol.sapo.pt/photos/anatarouca/images/247297/original.aspx
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responsabilidades devem ser respeitadas pelos Estados-membros.

os direitos e os deveres dos pais ou, conform e o caso, dos 
fam iliares ou da com unidade, conform e os costum es locais, 

ensino 

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

Terminologia utilizada 

Brasil, o ensino 

no referido documento 
internacional, consiste 

gratuidade, segundo 

termos de progressiva 

o ensino fundamental 
constitui ensino 
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sua identidade cultural. 

Art igo 2 9

estar orientada no sentido de:
(...)

escreva um texto dissertativo de vinte linhas.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 4 Aula 5 Aula 6

                 DESAFIO
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UNIDADE III

Fonte: ttp://www.dhnet.org.br/educar/index.html

AULA 7 : 
HUMANOS 

produtivas na sociedade.

da leitura a seguir: 

de liberdade e nos idea is de solida r iedade hum ana , t em por f ina lidade o pleno 

para progredir no trabalho e em estudos superiores.

da <comunidade> .

dos 6 anos de idade.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

http://www.dhnet.org.br/educar/index.html
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citadas. Em seu art. 53, o <ECA

 

trabalho, assegurando-se-lhes:

escola;
II. direito de ser respeitado por seus educadores;

superiores;

 

<direitos humanos

O texto integral do ECA 
pode ser consultado 
em: www.planalto.gov.
br/ccivil/LEIS/L8069.
htm.

e defesa dos direitos humanos.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

http://www.planalto.gov
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

AULA 8: O ENSINO DOS DIREITOS HUMANOS

direitos humanos, problematizando os saberes requeridos para a 
freireana>. 

Assim, na perspectiva do ensino dos direitos humanos, a atividade 
do ensinar exige os seguintes saberes:

exige o reconhecimento do outro, da sua diversidade cultural e social, de forma a problematizar 

Fonte: http://www.
pucsp .b r /pau lo f re i r e /
imagens /pa i l o01 .bmp

comprometimento docente para que ela 

dos saberes do educando;

5. reconhecimento do outro;

Para esta aula, o livro 
de Paulo Freire, intitu-
lado Pedagogia da 
Autonomia: saberes 

educativa, 

Paz e Terra, 1996, 

Biblioteca do PMAP.
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UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

AULA 9 : TRANSVERSALI DADE E I NTERDI SCI PLI NARI DADE NO ENSI NO DOS 
DIREITOS HUMANOS: OS TEMAS TRANSVERSAIS  

do processo educativo: a transversalidade e a interdisciplinaridade.

integrantes dos < > (PCNs) . 

como tratar o ensino dos temas transversais. Nessa perspectiva, o 

sendo considerados de maneira articulada, perpassando todos 

 

A <interdisciplinaridade> refere-se a uma atitude 

consideradas de forma compartimentada, mas em constante 

compreendida a partir de diferentes campos do conhecimento, 

contemporaneidade se ampliam e se efetivam numa perspectiva 
interdisciplinar. 

A transversalidade e a interdisciplinaridade constituem 

sociedade.

Fonte: http://www.dhnet.org.br/direitos/index.html

Sobre os temas 
transversais dos PCNs, 
consultar: http://
portal .mec.gov.br/
seb/arqu ivos/pd f /
livro081.pdf

Sobre a 
interdisciplinaridade, 

da professora 
Edna Brennand, 

interdisciplinaridade: 
o conhecimento com 
fronteiras abertas no 

http://www.dhnet.org.br/direitos/index.html
portal.mec.gov.br/
seb/arquivos/pdf/
livro081.pdf
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sadio e equilibrado.

direito.

problematizando essa diversidade, de maneira a valorizar a sua riqueza social e cultural.

ambiental.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9
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DESAFI OS

em direitos humanos na escola.

cor de sua pele, por sua origem ou ainda 

precisam aprender; e, se podem aprender a 
odiar, podem ser ensinadas a amar (Nelson 
Mandela).

3. Elabore um plano de aula centrado no ensino dos temas transversais (o(a) aprendente 

- Moodle.

ambiente virtual de aprendizagem - Moodle.

UNIDADE IIUNIDADE I UNIDADE III

Aula 7 Aula 8 Aula 9

Trilhas do Aprendente, 
Vol. 3.


