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RESUMO: O presente trabalho investiga e discute, a partir da pesquisa bibliográfica, as 
contribuições da formação interdisciplinar do pedagogo com enfoque na temática Direitos 
Humanos na infância, o que implica proporcionar ao professor dessa faixa etária o 
conhecimento e a consciência de seus direitos como cidadão, profissional, bem como de seus 
alunos. Direitos esses que são assegurados pela legislação (Constituição Federal/CF/1988, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBN nº 9.394/96, Plano Nacional de 
Educação/PNE/2014, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA/1990, dentre outros). 
Diante disso, questionamos: Como o pedagogo pode contribuir com uma formação crítica de 
seus alunos?  As conquistas dos Direitos Humanos da criança resultaram de um longo processo 
histórico constituído de intensas e significativas reivindicações sociais, políticas e educacionais. 
Na antiguidade clássica, sobretudo em Roma e Grécia, a criança estava sob o domínio absoluto 
do pai – Patria Potestas, no sentido de dar-lhe o direito de vender seu filho, utilizá-lo como 
protesto político, abandoná-lo por motivo moral e necessidade econômica e sacrificar a criança 
que nascia com alguma deficiência física e/ou mental (MARCÍLIO, 1998). Posto isso, 
verificamos que a criança era desprovida de direitos, especialmente à vida, caracterizando-se 
como objeto, uma mercadoria, tratada nas fases da vida humana como indivíduo inferior ao 
adulto e não como sujeito de direitos. Na sociedade moderna, no século XVIII, contamos com 
a expoente contribuição da produção de Rousseau (1992) sobre as desigualdades sociais. Estas 
questões influenciaram o seu pensamento sobre a infância, elevando a criança como ser 
diferente do adulto, que tem sua própria maneira de ver, de pensar e de sentir. Assim, a criança 
foi conquistando a sua particularidade. Atualmente, devido a proposição de diversos órgãos 
governamentais em suas dimensões políticas, jurídicas, sociais e educacionais e ONGs (ONU, 
UNICEF, etc), vem se estruturando o debate em torno dos Direitos Humanos da infância. Quais 
sejam, o direito à vida, à cultura, ao brincar, à educação, à família, à voz, etc, ressaltando a 
criança de direitos em todas essas áreas de atuação. Entretanto, mesmo com os avanços das 
conquistas desses direitos ainda necessitamos pensar uma formação de pedagogos que inclua 
temáticas que versam sobre os Direitos Humanos universais, nacionais, regionais e setoriais, 
sobretudo da criança (KRAMER; BAZÍLIO, 2003). Sendo assim, na disciplina intitulada 
“Sociedade, cultura e infância” que integra o curso de pedagogia da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás/UFG, ensinamos conteúdos que problematizam a história do 
atendimento à criança de baixa renda e abandonada, a mudança de concepção de 
criança/infância, que passou de objeto à sujeito de direito. Com efeito, a inclusão da legislação 
infantil nos cursos de Pedagogia apresenta-se como uma alternativa para a formação de 
profissionais da educação conscientes de seu papel social pautados pelos direitos dos seus 
alunos. 
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