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RESUMO: Apesar do importante papel da educação, se observa um ensino 
orientado para formação de profissionais, seja mão de obra obreira, sejam altos 
cargos empresariais ou governamentais. Todos os níveis de educação, desde a 
educação básica, dirigem sua linha de ensino para matérias relevantes na 
formação técnica de “profissionais”. Formar bons profissionais é importante, 
valioso, mas seres humanos necessitam mais. Para evolução social, nota-se a 
necessidade pungente de uma mudança de paradigma, para que educadores 
formem “seres humanos”, plenos em suas capacidades e não somente bons 
trabalhadores. É necessário formar seres integrais, ativos e conscientes 
socialmente, para alcançar uma sociedade verdadeiramente democrática de 
direitos. Isto será possível quando a educação ampliar sua gama de ensino, o 
que por sua vez se logrará com o trabalho dos profissionais de ensino. Não se 
pretende negar a importância das matérias relacionadas com a educação lógico 
matemática (foco do currículo da educação básica), nem negar a importância 
dos temas estritamente técnicos (normalmente trabalhados no meio acadêmico). 
Estas matérias são importantes, devem ter seu estudo estimulado e sua carga 
horaria mantida nos núcleos educativos. A proposta que se apresentará tem por 
ideal incluir novos temas nos currículos de ensino, acrescentando matérias que 
transmitam valores sociais, cruciais para a vida do ser humano em sociedade. A 
proposta de ampliação das temáticas educativas deve incluir e ressaltar os 
direitos humanos, de maneira que a educação em direitos humanos seja uma 
realidade no ensino. Ainda que se dê importância aos direitos humanos nos 
marcos normativos e no cenário internacional, estes direitos somente aparecem 
no meio educativo nas academias jurídicas. O tema está fora das escolas e 
demais academias. Em termos gerais, os cidadãos não têm contato com os 
ideais relacionados aos direitos humanos e têm ideias nebulosas do que 
representam. Isto contribui para manter um abismo entre disposições normativas 
sobre direitos humanos (sejam as normas internas, sobre direitos fundamentais, 
sejam acordos e diretrizes internacionais) e o cumprimento efetivos destes 
direitos na vida prática. Para superar desafios referentes `a escolarização, em 
relação ao acesso e qualidade de ensino, é necessária uma mobilização de 
todos os setores sociais, Governo, instituições de ensino e cidadãos. Somente 
ações integradas geram resultados efetivos. Mas, o trabalho de reunir e 
corresponsabilizar toda a sociedade começa na atuação dos profissionais de 
ensino. Educadores devem estar qualificados e preparados para promover o 
ensino real e inclusivo (alcançando pessoas portadoras de deficiências, minorias 
étnicas e socioeconômicas, indivíduos fora da idade escolar que não lograram 
acesso à educação, etc), minimizar as distorções idade-série, eliminar a evasão 
escolar e formar, em última e principal instância, seres humanos integrais e 
socialmente conscientes. O artigo a ser apresentado promove reflexões sobre 



educação em direitos humanos, com análise do cenário atual na Europa e 
América Latina, utilizando método empírico dedutivo, pesquisa bibliográfica e 
pesquisa de campo. Ademais, busca apresentar contribuições aos profissionais 
do ensino, com propostas de currículo e reflexões sobre possíveis soluções para 
os desafios enfrentados. 
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