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RESUMO: Historicamente, os Direitos humanos são considerados pela sua consagração 

dentro de uma régua cronológica, como a própria evolução do homem mediante a 

conscientização dos seus direitos ao defender à liberdade e igualdade de todos perante a lei, 

independente de cor, etnia, sexo, crenças e etc. Os Direitos Humanos dentro da sua 

historicidade transmuta em profundidade e abrangência concorrendo para uma consolidação 

de uma consciência do papel do homem na sociedade. No mundo cada vez mais globalizado, 

a educação em Direitos Humanos possui importância primordial, pois esta ultrapassa as 

fronteiras. Ela se fundamenta em uma educação ininterrupta e globalizada, voltada para a 

observação das realidades culturais locais, e abre–se para a modificação e a solidificação de 

valores morais e éticos na sociedade. Dessa forma, se trata de um tema transversal no qual 

induz a cultura ao respeito e à dignidade humana na sua pluralidade de formas e gêneros. A 

transdisciplinaridade deste tema não abarca tão somente o ensino formal (nas escolas – em 

todos os níveis de escolaridade e esferas de governo), mas também o ensino informal (ONGs, 

associações – experiências de vida). O ensino de Direitos Humanos possui como finalidade 

não somente questionar, mas propiciar o enfrentamento das suas próprias contradições e 

situações conflituosas presentes na contemporaneidade. A educação em Direitos Humanos 

como ferramenta na construção de uma cultura relevante e essencial à dignidade humana 

viabiliza os aspectos valorativos de liberdade, justiça, igualdade, solidariedade, cooperação, 

tolerância e paz. Esta visa criar uma cultura que possui como vertente a capacidade de 

influenciar, compartilhar e consolidar pensamentos, hábitos e costumes inerentes a valores a 

serem transformados em ações para uma vida em sociedade mais digna. No entanto, ela não 

se restringe somente ao aspecto tradicional da cultura como conservação; mas sim, conecta–a 

aos direitos humanos e a dignidade humana como premissa de uma efetiva mudança, ou que 

seja capaz de transformar as bases mais profundas e arraigadas nas raízes de preconceitos, 

discriminações, rejeições aos direitos da coletividade e a intolerância às diferenças. O objetivo 

desse trabalho é mostrar a relevância da educação no processo da edificação, da consagração 

da universalidade e indivisibilidade dos Direitos Humanos e da Cidadania; elencados na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Além demonstrar o papel de cada um 

na tarefa de educar (dever) e ser educado (direito), no desenvolvimento dessa nova concepção 

de cidadania em conformidade com a Declaração Universal de 1948. Logo, se justifica devido 

à dinâmica da evolução social no tempo-espaço diante aos anseios e exigências crescentes na 

busca pelos seus direitos fundamentais quanto cidadãos. Aplicou-se pesquisa bibliográfica e 

documental para apresentar resultados parciais que: o ensino dos Direitos Humanos, nas mais 

diferentes metodologias possíveis, não possui conteúdos programáticos restritos e fechados, 

mas que sejam mutáveis e adequáveis diante das múltiplas realidades culturais existentes. 

Contudo, o que se almeja, é preservar o foco na formação de pessoas com pensamento crítico 
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capazes de trabalhar para o bem comum e que respeite as diferenças que coabitam lado a lado 

nas sociedades cada vez mais desiguais. 
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