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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: As soluções de Direitos Humanos na cidade de Guaranésia/MG estão de acordo 

com iniciativa da PDHRE (sigla em inglês para Movimentos dos Povos para a Educação em 

Direitos Humanos) que propõe uma nova abordagem à aplicação efetiva dos direitos humanos 

a nível municipal como estratégia para o desenvolvimento da sociedade em âmbito social e 

econômico. Os diretos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 

condição. A DIDH (Declaração Internacional de Direitos Humanos) estabelece a obrigação 

dos governos de agirem de forma a promover e proteger os direitos e liberdades de grupos de 

indivíduos. O CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de Guaranésia/MG 

desenvolve soluções adequadas com foco na realidade de cada indivíduo. O presente trabalho 

tem como objetivo investigar a efetividade das soluções desenvolvidas no CRAS de 

Guaranésia/MG. Buscamos analisar principalmente se as soluções propostas e o atendimento 

personalizado a cada uma das 308 famílias contribuem para a melhoria de sua qualidade de 

vida, especificamente nos grupos de crianças, adolescentes, gestantes e idosos. Como 

objetivos específicos, confirmar o fortalecimento de vínculos familiares, diminuição da 

vulnerabilidade social, prevenção de riscos ou violação a direitos, promoção do acesso a 

direitos sociais e benefícios. O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa e 

estudo bibliográfico, coleta e reunião de dados obtidos para o desenvolvimento do tema 

abordado. As soluções promovidas pelo CRAS através das diretrizes do SUAS (Sistema 

Único da Assistência Social), implantado no Brasil a partir do ano de 2010, se mostraram 

efetivas na garantia de acesso a direitos e a superação de situações de vulnerabilidade social. 

O trabalho que vem sendo desenvolvido a muitas mãos tem transformado a vida de muitas 

famílias guaranesianas compostas por cidadãos mais conscientes de seus direitos. O presente 

trabalho possibilitou conhecer e obter informações precisas sobre as soluções desenvolvidas 

com o público alvo. Nosso olhar distante desta realidade talvez não nos permita enxergar a 

importância da transformação que, aos poucos vem acontecendo na vida dessas pessoas, pois, 

através das atividades desenvolvidas pelo CRAS, especificamente nas oficinas e palestras 

dirigidas, efetiva-se a Educação para a Cidadania. Estas soluções têm a vantagem de 

identificar os problemas protegidos pelos direitos humanos na vida diária das famílias, o que 

contribui para uma sociedade mais justa. Sabemos que os direitos humanos permeiam as 

relações humanas, sendo estas a base da organização social e, neste contexto, estas soluções 

são extremamente importantes para o processo de transformação do cidadão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Soluções; Guaranésia/MG Brasil. 

mailto:andreia.arcas@yahoo.com.br

