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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar um breve estudo sobre o 

processo de formação em direitos humanos de educadores infantis de uma escola 

que atende especificamente o ensino da educação infantil. Considerando-se a 

análise das interações entre o meio social e o processo de formação em direitos 

humanos o estudo realizou-se, inicialmente, por meio de pesquisa aplicada que 

verificou o contexto institucional e o espaço dedicado para inserção da prática em 

direitos humanos, como também compreendeu conhecer a dinâmica institucional 

relacionada à educação em direitos humanos. O estudo complementa-se com a 

apresentação de uma proposta que se constitui pensar uma ação fundamental 

inserida na agenda institucional como parte dos compromissos profissionais, o 

comprometimento dos professores com a formação inicial e continuada em direitos 

humanos. 

 

Palavras-chave: educação infantil, meio social, processo de formação em direitos 

humanos. 
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ABSTRACT 

 

 

The aims of the follow project is to show a brief study about the formation 

process in human rights of early childhood education in a school which attends 

specifically the teaching of early childhood. Considering the analysis of the 

interactions between the social environment and the formation process in human 

rights, this project was held initially through applied research that found the 

institutional context and the space dedicated in order to introduce the practice in 

human rights, as well as understood the institutional dynamics related to human right 

education. The project is complemented with a submission of a proposal which 

constitutes thinking in one fundamental action inserted into the institutional diary as 

part of the professional commitments, the commitment of teachers with the initial and 

continuing formation in human rights. 

 

Keywords: childhood education, social environment, formation process in human 

rights. 
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA. 

 

 

A Educação em Direitos Humanos enseja a construção de conhecimentos 

que contribuem para o exercício do papel fundamental do educador no processo 

educacional, bem como no exercício da cidadania.  

A promoção dos direitos humanos por meio da formação dos educadores 

valoriza o ambiente educacional como espaço da promoção da cultura dos direitos 

humanos. Para educadores da educação básica, especificamente da educação 

infantil, a busca pelo conhecimento tem a elaboração de conceitos e metodologias 

visando promover o respeito e o reconhecimento da diversidade e dos direitos 

humanos. 

A formação e capacitação de educadores da educação básica em direitos 

humanos assume compromisso com um pensamento ainda primário com a criação, 

descoberta e emancipação conceitual, sobretudo a partir de características sociais e 

econômicas do público educacional que constitui a comunidade pedagógica e a 

escolar. 

Nesse sentido, o estudo envolve o conhecimento sobre a introdução dos 

direitos humanos em uma instituição educacional por meio do processo de formação 

de seus educadores. Considerando também as influências que o meio social 

provoca no processo de formação dos educadores. Para complementar a 

compreensão do estudo, considera-se como meio social o ambiente social no qual a 

unidade escolar e a comunidade escolar estão inseridas e por sua vez reflete e 

exprime a realidade social do público atendido. 
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PROBLEMA/PROBLEMATIZAÇÃO. 

 

 

As ações de direitos humanos desenvolvidas pelas unidades educacionais 

são reflexos da articulação institucional dos poderes essenciais do Estado, 

organismos internacionais, instituições de educação superior e a sociedade civil 

organizada. 

Ao referenciar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ao objeto 

de estudo tem-se como foco desse referenciamento a unidade escolar da rede 

pública de ensino do Distrito Federal, o Jardim de Infância Lápis de Cor1, localizado 

em Brasília, no Plano Piloto. 

O espaço físico dessa unidade, hoje ocupado pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal foi, originalmente, uma creche criada no térreo dos 

blocos J e K da quadra residencial, em 1967, pelo Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Bancários – IAPB para atender exclusivamente a categoria dos 

bancários da autarquia. Os registros históricos do Instituto datam de 1934 sua 

criação, 1966 sua extinção e 1991 seu encerramento definitivo. 

Neste momento inicial da gestão administrativa, as unidades escolares 

estavam sob a direção da Comissão de Administração do Sistema Educacional de 

Brasília – CASEB, criada no ano anterior da inauguração da nova capital do Brasil. A 

partir de 17 de junho de 1960, com a criação da Fundação Educacional do Distrito 

Federal – FEDF, uma gestão administrativo-financeira iniciava-se para gerenciar os 

procedimentos das unidades escolares constituídas. 

A Fundação Educacional do Distrito Federal, então gestora do sistema 

educacional à época, realizou suas considerações sobre o atendimento pela 

instituição à comunidade escolar da quadra residencial. E a partir de 1968, em 12 de 

fevereiro, os esforços foram concretizados e o Jardim de Infância foi colocado em 

funcionamento com o início de suas atividades sob a direção da Professora Maria 

Ângela Coutinho Ferreira, a primeira diretora da unidade. 

                                                 
1 O nome da escola foi modificado a fim de preservar o anonimato da instituição e das educadoras – 
Jardim de Infância Lápis de Cor. 
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Em agosto de 1970, um incêndio destruiu toda a estrutura física da escola, e 

a Fundação Educacional determinou a mudança das atividades para a Escola 

Classe localizada na mesma quadra, até que a nova sede fosse construída.  

As novas instalações educacionais, localizadas próximo ao bloco F, 

receberam, em 1977, a denominação errônea de Centro de Alfabetização, devido 

suas atividades serem relacionadas a essa tipificação. Somente em 1978, 

especificamente em 10 de abril, a nomenclatura foi reparada e alterada, retornando, 

desta forma, para Jardim de Infância Lápis de Cor. 

O sistema de gestão da educação, administrada pelo Governo do Distrito 

Federal, passa por nova alteração ao extinguir o status da pasta de Fundação 

Educacional para Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF, 

recebendo todo o controle administrativo e pedagógico. As determinações legais 

foram regidas pelos Decretos nos. 21.396 e 21.397 de julho de 2000. 

O Jardim de Infância Lápis de Cor tem como compromisso ser uma escola 

que tenha em sua organização curricular o desenvolvimento da política de inclusão 

que 

“não incide somente na permanência física [...], mas o 
propósito de rever concepções e paradigmas, respeitando e 
valorizando a diversidade [...], exigindo assim que a escola 
defina a responsabilidade criando espaços inclusivos.” 
(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 37). 

 

O trabalho desenvolvido abrange alunos “oriundos do norte e do sul, de tribos 

indígenas, de zonas rurais, de outras cidades distantes, do entorno do Distrito 

Federal, de outros estados, alunos dos mais diversos credos, raças, costumes e 

hábitos” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 38). As ações de assistência e inclusão 

atendem toda a comunidade escolar – pais, alunos, professores e auxiliares – 

buscando em suas relações valores de respeito, ética, solidariedade e igualdade. 

Ao tratar da diversidade humana em seu público atendido, o Jardim de 

Infância Lápis de Cor em seu Projeto Político-Pedagógico faz referências aos eixos 

transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal-SEEDF: Educação para a Diversidade; Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. O 

planejamento escolar traz na construção de seu Projeto Político-Pedagógico (PPP) a 
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participação da comunidade e a reprodução de suas demandas no processo 

destinado a representar as ações de uma educação transformadora. 

O propósito de estudo considera a construção das relações entre escola e 

comunidade como a premissa para a organização da pesquisa-intervenção ao se 

deparar como a unidade escolar trata das influências do meio social2 na construção 

de seu norte pedagógico. 

                                                 
2 Para o estudo considera-se meio social como o meio externo que envolve e que está à volta da 
escola em questão e que a influencia na dinâmica e nas diretrizes pedagógicas definindo o norte 
pedagógico da instituição. 
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OBJETIVOS. 

 

 

GERAL. 

 

 

Verificar como elementos do meio social podem conjuntamente aos 

compromissos institucionais e documentais influenciar o processo de formação e 

capacitação em educação em direitos humanos dos educadores infantis. 

 

 

ESPECÍFICOS. 

 

 

 Identificar às influências do meio social sobre o processo de formação e 

capacitação em educação em direitos humanos. 

 Estimar a inserção de elementos constitutivos da educação em direitos 

humanos na formação e capacitação dos educadores, sobretudo na atuação 

profissional. 
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METODOLOGIA. 

 

 

A construção histórica dos Direitos Humanos tem em sua historicidade a 

fundamentação observada e tratada na “proteção da dignidade da pessoa humana”3. 

A construção e desenvolvimento dos direitos humanos na educação são elencados 

no protagonismo da concepção história de defesa da dignidade de existência, acima 

de tudo no reconhecimento da existência de cada indivíduo na sociedade. 

Como salientado no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos: “A 

educação em direitos humanos vai além de uma aprendizagem cognitiva, incluindo o 

desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no processo ensino-

aprendizagem”4. Ao estudo proposto tem-se o objetivo de verificar os elementos 

sociais que influenciam o processo de formação e capacitação em educação em 

direitos humanos dos educadores infantis. As influências que possibilitam aos 

educadores, constituídos como sujeitos sociais5, suas próprias práticas pedagógicas, 

estabelecendo os referidos processos formativos referenciados na ação institucional 

relativos à prática e vivência em direitos humanos.  

A construção do processo formativo dos educadores da rede pública do 

Distrito Federal implementa-se a partir de documentos, legislação vigente e 

referências bibliográficas relevantes ao processo. A equipe de educadores da 

unidade escolar Jardim de Infância Lápis de Cor tem processo similar para sua 

formação e capacitação. Consubstancia-se também a seu processo o conhecimento 

de elementos que incluem a procedência de elementos externos cognitivos à 

emoção. No exercício de suas atividades profissionais pedagógicas, a unidade 

escolar dita para o exercício da construção do PPP seu planejamento a partir da 

conjetura da ação educativa que visa a transformação sob a construção conjunta 

entre escola e comunidade. 

                                                 
3 Marinho, 2012. 
4 Ibid. 
5 Os sujeitos sociais, por Marilena Chauí, no âmbito da criação dos direitos sociais consideram a 
ampliação dos direitos existentes e a criação de novos direitos à distinção da sociedade democrática 
de todas as outras formais sociais e políticas ao considerá-la como campo de conflito legítimo e 
espaço de transformações e à sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, ao possível, às 
transformações e ao novo. 
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Na educação em direitos humanos a participação conjunta entre escola e 

comunidade é essencial para sua efetivação como espaço democrático de 

conhecimento do direito à dignidade da pessoa. Torna-se espaço de organização de 

capacidades ao permitirem ser “espaços de participação e enraizamento que 

engendram possibilidades de recusa às formas de vida e de convivência” 

(MARINHO, 2012). 

Segundo Marinho (2012), o espaço escolar permite o “pressuposto educação-

transformação” para a construção da “prática pedagógica em Direitos Humanos”. Ao 

tratar do espaço como possibilidade de transformação social, o educador se 

relaciona com a escola de forma mais próxima trazendo o desafio da transformação 

pedagógica, principalmente, social. 

As práticas pedagógicas construídas nos espaços escolares de produção e 

reprodução de transformação social descrevem o objeto de estudo na 

fundamentação da pesquisa qualitativa6 que referencia os elementos que 

conjuntamente aos referenciais teóricos reproduzem a influência do meio social na 

construção equitativa sobre o processo de formação e capacitação de educadores. 

A inclusão de subjetividades e objetividades nesse processo ascende no 

entendimento e compreensão do perfil institucional e das premissas que interagem 

com essa edificação. 

A pesquisa qualitativa é ressaltada por meio de aplicação de questões 

abertas à equipe de educadoras do Jardim de Infância Lápis de Cor que atendem às 

turmas de 1º (primeiro) e 2º (segundo) períodos da educação infantil, com cinco 

turmas cada, divididos entre os turnos matutino e vespertino. A pesquisa com roteiro 

estruturado possibilitou maior aprofundamento sobre questões que buscam 

compreender como é realizado o processo de formação em direitos humanos a partir 

do cotidiano institucional. 

                                                 
6 A operacionalização das variáveis em uma pesquisa qualitativa, por Maria Cecília de Souza Minayo, 
corresponde a um universo de significados, valores e atitudes que direcionam a um espaço de 
relações, processos e fenômenos seguido de hipóteses previamente indicadas e variáveis definidas 
que decorrem na própria pesquisa. 



 

16 

FUNDAMENTAÇÃO. 

 

 

O MEIO SOCIAL NO PROCESSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. 

 

 

A Constituição Federal de 1988 traz em suas linhas iniciais os fundamentos 

orgânicos determinantes do Estado que motivam sua formação e construção - a 

soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses fundamentos pronunciam-

se nas relações com os Direitos Humanos em seu artigo 4º, ao tratar, numa relação 

nacional e internacional, de sua importância para que o seu enlace alcance 

conexões que prevaleçam nas relações humanas no âmbito do respeito, da 

igualdade, da paz e da cooperação. 

Na correlação dos direitos e garantias fundamentais, pautada na igualdade e 

sem distinção, alistam-se direitos que consistem em pressupostos essenciais para o 

exercício da cidadania. O acesso à educação marca em sua conjetura o 

conhecimento dos meios para o alcance do exercício da cidadania. Sua constituição 

é permeada por normas legais e pelo reconhecimento e o valor das diferenças. 

Visando a formação social e cultural, a educação aponta para a aproximação entre 

as pessoas, sobretudo aproximando as diferenças e as semelhanças em virtude da 

construção da garantia da paz e da harmonia por meio da Educação em Direitos 

Humanos. 

A educação em direitos humanos é constituída no cerne da sociedade civil ao 

organizar as diretrizes em um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH), apontando o avanço do processo de democratização e de defesa dos 

direitos humanos na educação “para a formação da cidadania, para a estruturação 

da democracia e a manutenção da paz fundada na justiça social” (VIOLA, 2010, p. 

16). 

Segundo Viola (2010, p. 23) “a cultura dos direitos humanos promove à 

sociedade a importância da reverência à tolerância e à valorização das 
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diversidades”. A Educação em Direitos Humanos orientada pelo PNEDH vem 

assumir o compromisso de educar por meio da busca e do desenvolvimento da 

emancipação. A “cultura de direitos humanos”7 construída a partir da relação 

conjunta entre educador e educando visando a capacidade de conhecer os direitos 

inerentes à condição humana. 

O desenvolvimento da educação, sobretudo da educação na direção dos 

direitos humanos, considerando o compromisso democrático, fundamenta-se  

nos valores da tolerância em relação às diferenças, na solidariedade, 
na justiça social, na sustentabilidade, na inclusão e na pluralidade. 

... É a educação nessa direção que possibilita avançar no 
reconhecimento e na defesa intransigente dos direitos fundamentais 
para todo ser humano, na defesa e fortalecimento da democracia. 
(SILVA, 2010, p. 43). 

 

O espaço que atende as necessidades fundamentais para dilatação da 

compreensão e dos conhecimentos em direitos humanos é a escola de educação 

básica ao se consolidar como espaço “de exercício da cidadania, conquista e 

ampliação de novos direitos” (SILVA, 2010, p. 46). A escola como espaço 

multiplicador dos direitos toma-se de sua função social pelo reconhecimento da 

importância da participação da vida social, política e cultural como espaço de 

igualdade e de respeito com relação ao outro. O PNEDH ao conceber a educação 

básica como “condição essencial para a disseminação do conhecimento socialmente 

produzido e acumulado”, relaciona a escola como “espaço social privilegiado onde 

se definem a ação institucional pedagógica e a prática e vivência dos direitos 

humanos”. À comunidade escolar a responsabilidade da construção do processo 

formativo em direitos humanos garante que a partir de sua prática e vivência da 

autonomia, seja instrumento do reconhecimento da pluralidade existente na 

sociedade, especialmente no meio escolar. 

O processo formativo é constituído na educação básica de forma a 

estabelecer a construção dos valores, atitudes e comportamentos que estimulam o 

desenvolvimento e o fortalecimento da educação em direitos humanos. O processo 

de promoção dos direitos humanos tem especialmente reforço quando constituído e 

                                                 
7 A esfera da “cultura de direitos humanos” é tratada no âmbito da construção de um processo de 
democratização da sociedade brasileira, promovendo o alcance de sua emancipação por meio da 
educação em direitos humanos. (SILVA e TAVARES (Org.), 2010). 
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estabelecido na educação básica. Sendo necessário que sua promoção inicie-se 

desde a educação infantil, especialmente, de forma que os objetivos sejam 

integrados ao desenvolvimento e à vida dos alunos na prática cotidiana desde os 

primeiros anos escolares, considerando o processo de formação da cidadania. 

A comunidade é contextualizada no processo de educação em direitos 

humanos ao se fazer valer das variáveis que compõem o próprio processo 

educativo. A apresentação dos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais 

reúnem elementos que expressam os conteúdos que constroem as práticas sociais 

necessárias à atuação da comunidade escolar, especificamente os educadores, na 

composição do desenvolvimento e formação da cidadania. 

Os direitos humanos são constituídos no cerne da sociedade como frutos da 

ação humana visando a proteção da dignidade da pessoa humana que 

consubstanciada no espaço escolar aborda o pertencimento às condições 

fundamentais necessárias de cada indivíduo. Na comunidade escolar, os 

educadores têm papel fundamental no reconhecimento das tratativas relatadas no 

PPP da unidade escolar no que confere as determinações sobre os direitos 

humanos.  

O papel do educador alcança a condição dos direitos sociais, econômicos e 

culturais. As características sociais da comunidade constituem as determinantes da 

unidade escolar, especialmente na parte do PPP que antecipa a forma de 

atendimento de acordo com o reconhecimento da pluralidade local existente. A 

realidade social é transportada aos necessários e importantes registros dos 

documentos que regem as diretrizes pedagógicas escolares. 

Na realidade social, o educador é o componente que participa das diretrizes 

documentais. Ao se deparar com as manifestações concretas, as definições das 

diretrizes da educação consideram a realidade social e os direitos humanos 

observados por meio dos direitos sociais, econômicos e culturais.  

No que tange a promoção dos direitos fundamentais, o desenvolvimento e a 

implementação dos direitos sociais, econômicos e culturais são garantidos pelo 

acesso à educação. O acesso ao conhecimento é permeado pelo educador cujo 

exercício conduz o enfrentamento dos impactos das diferenças sociais, conhecendo 

as condições da realidade visando o alcance da igualdade por meio do exercício de 
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suas funções, garantindo-se que as vulnerabilidades sociais sejam enfrentadas pelo 

processo iniciado no espaço educacional. O compromisso do educador perante os 

educandos transpõe a ideologia pedagógica, ao considerar a educação em direitos 

humanos “preocupa-se em difundir e fomentar, através de diferentes estratégias, 

uma cultura dos Direitos Humanos” (MARINHO, 2012).  

As características das famílias dos alunos atendidos pela unidade escolar e 

ora apontadas no Projeto Político-Pedagógico como elementos orientadores da 

política educacional são verificadas e tratadas especificamente pelos educadores 

nas salas de aulas. As desigualdades sociais, econômicas e culturais são reduzidas 

para o conjunto das ações pedagógicas e não menos descaracterizadas e 

atenuadas pelo profissional ao despontar seu olhar e atuação especializada pelos 

ideais de igualdade e justiça. 

A atuação do educador manifesta-se por meio da metodologia institucional em 

busca do fortalecimento da autonomia, conforme referenciado por Marinho (2012, p. 

34) pela forma da “luta pelos direitos humanos como questão imprescindível para 

suas formas de autorreprodução social”. Nesse processo eles logram modificar a 

própria escrita do senso comum sobre suas condições de vida sobre a realidade 

social, econômica e cultural e tomam a direção de seus destinos passando a exercer 

a participação ativa sobre o seu próprio rumo e construção. 

Frente às desigualdades e conflitos históricos existentes tem-se a importância 

imprescindível nos tempos atuais da educação em direitos humanos ao considerar 

que é tarefa indispensável para a defesa, o respeito, a promoção e a valorização, 

como materializado no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos-PNEDH. 

O educador munido do conhecimento das características de seu público 

focado na dignidade da pessoa humana para além das diferenças pré-existentes, 

contribui para que seu objetivo pedagógico alcance e incentive a efetivação da 

cidadania. A motivação pela construção do processo de concepção e exercício da 

cidadania busca a consciência de direitos e deveres para a formação de alunos 

como sujeitos de direitos humanos8 forjados na consciência do ser e do ter, 

ponderando “o princípio da igualdade e da diferença” (SOUZA, 2011, p. 54). 

                                                 
8 Na definição de Estado democrático de direito pela Constituição Federal de 1988 é garantida o 
respeito à liberdade, bem como o respeito aos direitos humanos por meio das garantias fundamentais 
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Ao reportar a educação em direitos humanos para a educação infantil, os 

educadores tratam da responsabilização da formação da cidadania de forma a 

conceber desde os anos iniciais da escolarização a sua construção com base nas 

contradições humanas, em especial históricas. No ensino da educação infantil 

formula-se aos alunos, posicionados no estágio inicial do processo de formação 

pessoal, a compreensão sobre a consolidação dos direitos humanos que nascem 

das questões sociais imbricadas na sociedade e na especificidade da comunidade 

local que congrega a comunidade escolar que fazem parte. 

Tratando-se de elevar ao conhecimento profissional as características 

interpretadas que formam o desenvolvimento do público atendido inclinam-se à 

valorização da hegemonia e da emancipação9 as considerações dos mesmos fatores 

importantes que veem contribuir para a educação em direitos humanos. A 

hegemonia e a emancipação são constituídas na definição do sentido de cidadania, 

posto que a educação em direitos humanos seja sobressaltada à prática social que 

atua na edificação da justiça social. 

Na educação em direitos humanos, o educador constrói o conhecimento 

sobre cidadania na promoção de valores que admitem a vivência de valores 

igualitários de forma permanente e contínua. No sentido de caminhar além das 

divisas da educação institucional, alcançando o dever do reconhecimento do 

respeito dos direitos das outras pessoas e também no meio onde se encontram o 

respeito às diferenças e às desigualdades sociais. 

A educação estabelecida constitucionalmente na perspectiva do 

desenvolvimento da pessoa no preparo para o exercício da cidadania tem como 

premissa a concepção de direito social proporcional ao do direito à dignidade da 

pessoa humana. O acesso à educação na importância da promoção do 

desenvolvimento da personalidade e dignidade humana precede à disseminação do 

conhecimento sobre os direitos sociais. Destacando-se a promoção e consolidação 

                                                                                                                                                         
estabelecidas.  Sujeitos de direitos humanos ganham expressão por meio da liberdade e da 
democracia como instrumentos da justiça social refletida na alínea grafada na dignidade da pessoa 
humana. 

9 Souza remete à valorização hegemônica e emancipatória ao referenciar a perspectiva da 
construção de uma nova sociedade sob a concretização da democracia participativa e popular que 
proporciona situações mais justas e igualitárias para todos, facultando a escola  um espaço de 
sensibilização e tomada de consciência dos alunos. 
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dos direitos humanos no cenário da educação básica, especialmente a educação 

infantil, o período inicial da formação do ser humano se investe como uma 

necessidade de garantia dos direitos humanos. 

O educador torna-se o agente condicionante da cidadania e da mudança 

social a partir da formação de vínculos com o aluno e seu espaço de vivência 

sociofamiliar absorvendo o conhecimento da realidade familiar, como também do 

que padece a realidade social às diretivas da educação em direitos humanos. 

A escola como espaço de inclusão social tem na figura do educador a 

personificação dos valores que constituem a dignidade da pessoa humana. Na 

interação com as desigualdades sociais, o profissional serve-se de conscientização 

e preparação que se voltam “ao respeito, à dignidade, à diversidade e à construção 

da cidadania plena” (SOUZA, 2011, p. 58). 
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OS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A FORMAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS PARA EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

 

O ambiente escolar é um importante espaço de pesquisas e de elaboração de 

questões educacionais que envolvem dinâmicas de transformações sociais ao 

integrar escola e comunidade e ao incorporar uma à outra na promoção da 

articulação entre os processos de formação social e cultural. A integração promovida 

na pesquisa entre escola e o meio social permite a possibilidade de análise prática e 

teórica sobre a realidade cotidiana de uma unidade escolar. A vivência profissional 

relacionada à formação profissional é tratada no âmbito da construção de um 

conhecimento científico interventivo. 

A partir disso, reforça-se que a promoção da formação em direitos humanos 

tem em seus fundamentos a importância de 

uma vivência compartilhada: a escola deverá estar vinculada à 
realidade concreta dos alunos, dos professores, dos diretores, dos 
funcionários, da comunidade que a cerca e nela, a palavra deverá 
sempre estar ligada à prática, embasada nos valores dos direitos 
humanos e na realidade social. (SOVERAL, E., 2011, p.101). 

 

Na organização da pesquisa, seguiram-se procedimentos administrativos 

determinados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que 

determina o preenchimento de solicitação de autorização de pesquisa na 

Coordenação Regional de Ensino da região administrativa específica, no caso 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro, juntamente com a 

carta de apresentação expedida pela coordenação do curso de especialização, a ser 

enviada à direção escolar da unidade nomeada para a realização da pesquisa-

intervenção.  

A pesquisa realizada no contexto da formação profissional em direitos 

humanos para as educadoras da educação infantil do Jardim de Infância Lápis de 

Cor fundamentou-se na integração de temáticas que correlacionam a conjuntura 

social à garantia dos direitos das crianças no plano da educação em direitos 

humanos, sobretudo relacionada à formação profissional. Simultaneamente, a 
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pesquisa visou compreender as relações entre os contextos da escola, da 

comunidade, do meio social e da formação de professores. 

Sendo o objetivo, a análise e reflexão sobre como o meio social influencia a 

formação em direitos humanos das educadoras, procurou-se descobrir como a 

instituição se comporta perante os elementos compreendidos na pesquisa proposta. 

A partir deste contexto reconhecido, a produção da intervenção requerida é 

apresentada como proposta dirigida de análise conjuntural caracterizando as regras 

de reconhecimento e de realização do contexto de formação profissional a partir das 

influências do meio social. 

A pesquisa qualitativa foi realizada de forma a permitir que as educadoras 

atendessem às suas subjetividades e particularidades. O caráter exploratório das 

questões abertas propostas teve como objetivo a análise de aspectos relevantes de 

cada profissional, considerando a individualidade do ser humano. 

Considerando a estrutura institucional e o número de educadoras convidadas 

a participar da pesquisa, em um total de dez educadoras regentes, os resultados 

apresentados com a pesquisa qualitativa permitiram que seus aspectos em conjunto 

tivessem relevância em suas análises. 

Os aspectos específicos da pesquisa objetivaram processar e analisar a 

realidade da promoção da educação em direitos humanos no cerne da equipe de 

educadoras considerando aspectos relacionados à formação profissional e à 

dinâmica cotidiana profissional. 

A proposta da pesquisa interventiva é de avaliar e produzir explicações sob 

seus efeitos fundamentados pelos dados produzidos pelas educadoras do Jardim de 

Infância Lápis de Cor. As questões apresentadas na pesquisa interventiva por meio 

do instrumento aplicado dialogam com um referencial teórico, provocando à equipe 

de educadoras o propósito de ampliação do conhecimento da educação em direitos 

humanos, principalmente considerando o objetivo do estudo sobre o processo de 

formação em direitos humanos. 

A pesquisa apresentada considerou as seguintes proposições: 

1. No Jardim de Infância Lápis de Cor como são realizados os debates na 

equipe de educadores sobre as desigualdades relacionadas às injustiças 
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econômicas e sociais que combinadas ao reconhecimento, redistribuição e 

participação originam na educação em direitos humanos? 

2. Considerando a conjuntura social, nos deparamos com relações de poder e 

de exclusão social em nossa sociedade com direitos constantemente violados. 

Como remodelar essa análise ao ambiente escolar, espaço de respeito e promoção 

dos direitos humanos? 

3. Na educação infantil como se relaciona a questão da cidadania, sobretudo 

cidadania ativa amplamente tratada com a educação em direitos humanos? 

4. Na concepção protetiva a criança tem seus direitos preservados e a 

liberdade de expressão em seu processo de formação inicial. Como você, 

educadora, relaciona as medidas protetivas em sua atuação na educação em 

direitos humanos? 

5. Como você, educadora, visualiza a garantia dos direitos das crianças na 

educação infantil na unidade escolar em que atua? 

A análise das respostas tem sua descrição a partir de referenciais teóricos 

que estabelecem contextualização com o processo de formação em direitos 

humanos de educadores a partir do meio social. Considerando a equipe de 

educadoras regentes da unidade escolar, a pesquisa apreciará somente cinco de 

suas referências para a análise, devido circunstâncias de disponibilidade de tempo 

das demais profissionais em responder às questões propostas. Por se tratar de uma 

unidade educacional referência no ensino da educação infantil em sua localidade, os 

motivos citados foram de que a unidade sempre recebe solicitações de pesquisas e 

estudos, justificando-se assim, a parcialidade de referências analisadas. A pesquisa 

acende a construção de um conhecimento que parte ao mesmo tempo de 

construções teóricas e práticas até o alcance do cumprimento da ação formativa da 

pesquisa-intervenção.  

As informações prestadas pelas educadoras na pesquisa, de tipo qualitativo, 

foram analisadas inicialmente sob a leitura exploratória das respostas. Verificando-

se a identificação entre os próprios discursos apresentados individualmente por 

educadora constituídos a referenciais teóricos. Entretanto, as informações 

apontadas coletivamente na análise substancial da pesquisa respeitarão o termo de 

apresentação da pesquisa apresentado às educadoras. 
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Na questão inicial da pesquisa (1. No Jardim de Infância como são realizados 

os debates na equipe de educadores sobre as desigualdades relacionadas às 

injustiças econômicas e sociais que combinadas ao reconhecimento, redistribuição e 

participação originam na educação em direitos humanos?), ao tratar das 

desigualdades sociais representadas como temática inerente ao processo de 

educação em direitos humanos, tem-se o debate como o espaço coletivo de e para 

participação da equipe de educadores. As influências do meio social relacionadas às 

injustiças econômicas e sociais discorrem no momento privativo do encontro da 

equipe pedagógica – reunião coletiva pedagógica –, com finalidade estabelecida 

para realização de leituras, estudos, pesquisas e debates sobre temas que fazem 

parte do cotidiano, bem como “considerados importantes para a educação, e isso 

inclui as desigualdades, injustiças econômicas e sociais, desrespeito aos direitos 

humanos, entre outros”10. Acrescentado também das reuniões de coordenação 

pedagógica cumpridas diariamente que dispõem a organizar as atividades 

pedagógicas em benefício do atendimento de todas as crianças sem desigualdade. 

O reconhecimento das diferenças é parte essencial agregada ao debate dos 

direitos em sua generalidade, ao reconhecer o combate às formas de desigualdade, 

preconceito e discriminação para a construção da igualdade de direitos. Segundo o 

PPP institucional as características sociais dos alunos e famílias atendidas pela 

escola se diversificam, pois as localidades residenciais variam mediante o turno em 

que estudam e as situações empregatícias dos responsáveis.  

Alguns dos pais de nossos estudantes do turno matutino moram nas 
cidades satélites ou entorno, vem de transporte público, escolar ou 
transporte próprio. Muitas destas crianças acordam muito cedo e não se 
alimentam como deveriam pela manhã. Já os pais dos estudantes do turno 
vespertino são geralmente moradores das quadras residenciais próximas e 
muitos são filhos de militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Os 
estudantes que não moram nas quadras vizinhas à escola moram em: 
Sobradinho, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Condomínios de Sobradinho, Vila 
Planalto, São Sebastião, Lago Norte e Planaltina. (Projeto Político-
Pedagógico Jardim de Infância Lápis de Cor, 2014, p.16). 

 

As práticas sociais e educacionais não se relacionam aos destaques 

atribuídos a grupos socioculturais, a premissa da educação evidencia a aproximação 

indistintamente, contudo ao relacioná-las à educação em direitos humanos. A 

                                                 
10 No termo de apresentação da pesquisa à unidade escolar foi assegurado às educadoras que as 
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contemporaneidade dos processos educacionais reforça a desconstrução dos 

modelos criados com base em estereótipos e suposições que por sua vez impedem 

os processos educacionais de alcançarem sua relevância para a condição humana 

de acesso aos seus direitos fundamentais, em especial os valorados aos direitos 

sociais e direitos humanos. 

A segunda questão (2. Considerando a conjuntura social, nos deparamos com 

relações de poder e de exclusão social em nossa sociedade com direitos 

constantemente violados. Como remodelar essa análise ao ambiente escolar, 

espaço de respeito e promoção dos direitos humanos?) relacionou a conjuntura 

social à situação de poder e de exclusão social que resultam na violação de direitos. 

Desta forma, a provocativa é para que as educadoras apresentem um modelo que 

confronte justamente essa influência sobre o ambiente escolar, espaço de respeito e 

promoção dos direitos humanos. Delinear esse modelo é listar prerrogativas de que 

crianças são dignas de direitos e deveres e que esses estabelecem e fortalecem a 

inclusão social e o respeito ao outro sendo incluídos no modelo interrogado. O 

modelo utilizado segue estratégia definida pelas educadoras durante todo o ano 

letivo de tratar em sala de aula temas como o respeito e os direitos e deveres que 

compõem o “quadro de combinados” estabelecido entre as educadoras e seus 

respectivos alunos. Constantemente os temas são lembrados e tratados na dinâmica 

pedagógica da sala de aula.  

O estabelecimento da “escuta sensível”11 utilizada pelo educador como 

possibilidade metodológica torna possível o conhecimento das demandas das 

próprias crianças “buscando focar no diálogo, conversando individualmente, quando 

necessário, depois aos pares e nos grandes grupos”. Sendo realizada 

constantemente com os alunos, principalmente com aqueles que necessitam “ser 

reconhecidos e fortificados na sua autoestima”. 

A educação ambientada por seus aspectos de participação, transformação e 

construção para a formação de uma sociedade democrática promove o 

empoderamento dos indivíduos ao considerar a historicidade dos processos 

                                                                                                                                                         
identificações não seriam divulgadas apresentando a análise das informações coletivamente. 

11 A escuta sensível, instrumento metodológico utilizado pelos educadores, pauta-se no princípio do 
diálogo para a compreensão de atitudes e comportamentos dos alunos propondo conhecer e 
transformar uma determinada realidade exposta no contexto escolar. 
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societários que “se encontram dominados, submetidos, excluídos, ou silenciados na 

vida cotidiana e nos processos sociais, políticos, econômicos e culturais” (CANDAU 

e SACAVINO, 2010, p. 123). 

Relacionar a questão da cidadania, em especial a cidadania ativa12, à 

educação em direitos humanos no domínio da educação infantil segue como terceira 

proposição (3. Na educação infantil como se relaciona a questão da cidadania, 

sobretudo cidadania ativa amplamente tratada com a educação em direitos 

humanos?) que determina para a criança “o reconhecimento de sua imagem, de sua 

história de vida, percepção de seu corpo, interação com os outros, independência, 

respeito, questionamentos de regras de convivência, conservação dos espaços, 

amizade, segurança, diálogo, amor, valores, senso crítico”. Buscando-se relacionar 

ao dia a dia a educação em direitos humanos por meio de ações construídas pelos 

próprios alunos e que ao longo do ano são fortificadas a partir do conhecimento e 

reconhecimento “do respeito, igualdade, direitos, justiça, entre outros” e nos direitos 

e deveres que devem ser seguidos. Instrumentos são utilizados para compor o 

volume de ações, por meio do lúdico são propostos jogos, músicas, histórias, como 

também filmes e passeios que proporcionam a amplitude de se tratar a questão da 

cidadania na educação em direitos humanos.  

A iniciação à formação cidadã da criança situa-se no processo de formação 

crítica perante a realidade. Abarcando desta forma, o entendimento sobre educar 

para a cidadania ao princípio geral da educação escolar – orientado nos documentos 

oficiais - e, por sua vez, também ao estabelecimento das diretrizes para a atuação 

dos educadores.  

A construção da cidadania ativa percorre um caminho delimitado, 

primeiramente, no reconhecimento dos direitos humanos para a construção de uma 

prática democrática baseada na consolidação de direitos sociais. Marinho (2012, 

p.75) referencia cidadania ativa em sua obra à participação da vida em sociedade, 

                                                 
12 A PNEDH apresenta a conceituação de cidadania ativa a partir da construção da concepção de 
uma cidadania planetária que aliada ao exercício da cidadania ativa requer, necessariamente, a 
formação de cidadãos(ãs) conscientes de seus direitos e deveres, protagonistas da materialidade das 
normas e pactos que os(as) protegem, reconhecendo o princípio normativo da dignidade humana, 
englobando a solidariedade internacional e o compromisso com outros povos e nações. Além disso, 
propõe a formação de cada cidadão(ã) como sujeito de direitos, capaz de exercitar o controle 
democrático das ações do Estado. 
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“para ser cidadão(ã), é necessário que a formação oferecida pela escola disponha 

de instrumentos voltados para o fortalecimento dos canais de participação popular, 

permitindo a decodificação e ação no mundo”. Os direitos humanos, sobretudo os 

direitos sociais convergem na educação consequentemente na educação em direitos 

humanos “para a promoção da igualdade, autonomia e participação, bem como 

prevenção e resolução de conflitos” (MARINHO, 2012, p. 78). Assim, os direitos 

humanos tornam-se possibilidade efetiva da educação quando se constituem como 

direitos fundamentais para a vida e para a educação, propriamente.  

Na quarta questão (4. Na concepção protetiva a criança tem seus direitos 

preservados e a liberdade de expressão em seu processo de formação inicial. Como 

você, educadora, relaciona as medidas protetivas em sua atuação na educação em 

direitos humanos?), as educadoras refletiram sobre a preservação dos direitos e da 

liberdade das crianças no processo de formação inicial relacionadas às medidas 

protetivas atuantes na educação em direitos humanos. As ações pedagógicas 

registradas proveem do contato com os alunos por conversas informais realizadas 

sob o formato de roda de conversa no início do turno das aulas, diariamente, e 

permitem que de acordo com a condução da educadora os alunos realizam suas 

participações tendo-a como mediadora dos conflitos apresentados. A orientação 

dirigida parte do pressuposto da observação comportamental dos alunos para as 

possíveis ações interventivas, segundo relato. A orientação também atinge a 

introdução de assunto que envolve o acesso aos direitos sociais. A apresentação 

aos alunos ocorre de forma que compreendam que o acesso à moradia, 

alimentação, saúde, educação, dentre outros, dispõem a uma mínima qualidade de 

vida.  

Educar em direitos humanos é permear a transformação dos alunos na 

perspectiva da construção e conquista de suas próprias cidadanias. As conquistas 

nos planos social, político e econômico introduzem o desenvolvimento do senso 

participativo e de habilidades que o mundo ainda os exigirá como referenciado por 

Francischini e Pereira. A escola como espaço social de manifestação do aluno 

dirige-se à ampliação dos direitos das crianças na ação da construção de seu 

processo participativo, sobretudo na sua autonomia e competência reconhecidas na 

perspectiva da cidadania.  “O reconhecimento, o respeito e a efetivação dos Direitos 
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dessa população significa educar em Direitos Humanos” (FRANCISCHINI e 

PEREIRA, 2010, p. 317). 

E, por fim, na quinta questão (5. Como você, educadora, visualiza a garantia 

dos direitos das crianças na educação infantil na unidade escolar em que atua?) foi 

interrogado como as educadoras visualizavam a garantia dos direitos das crianças 

na unidade escolar em que atuavam. A simetria do trabalho realizado pelas 

educadoras, embasado pelo Projeto Político-Pedagógico institucional, ampara o 

intercâmbio de conhecimentos e experiências existentes no cerne da equipe. Com 

isso, a postura profissional é alinhada para assegurar que os alunos recebam 

tratamento que atendam seus anseios, desejos e necessidades no dia a dia escolar 

a fim de conhecer suas realidades e especificidades, alargando o contato às 

famílias. É pensado também que o processo ainda se encontra no estágio inicial de 

todo o contexto da garantia dos direitos das crianças, ao estimar que percebam e 

reconheçam que elas têm direitos garantidos para vida e sociedade melhores. A 

criança como ator principal do processo é a razão do desenvolvimento da gênese 

constitutiva da garantia dos direitos e seus direitos são justamente a orientação 

desse processo. 

A construção de uma identidade profissional que possibilita a educação em 

direitos humanos como elemento da educação em sua amplitude conduz à postura 

de “formar cidadãos que sejam, ao mesmo tempo, conscientes, políticos, críticos e 

que tenham capacidade de respeitar a alteridade e de interferir no contexto em que 

vivem” (SOVERAL, E., 2011, p. 97). A postura profissional da educadora contribui 

para o processo de formação que supera as diferenças verificadas na sociedade 

como também as injustiças sociais, econômicas e políticas. A evolução da educação 

em direitos humanos na conjuntura do PPP é fomentada pelo envolvimento político-

pedagógico que abrange o processo emancipatório do indivíduo em seu contexto 

pessoal e social e o pedagógico-político que consubstancia a educação em direitos 

humanos na perspectiva de uma postura que gera e fomenta mudanças sociais do 

ser. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO: A 

INTERAÇÃO MEIO SOCIAL E PROCESSO DE FORMAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS. 

 

 

O trabalho desenvolvido situa-se no âmbito da realização de pesquisa-

intervenção e visa contribuir numa lógica instrutiva de aprendizagem. As relações 

específicas entre a equipe de educadoras e a educação em direitos humanos, 

conduzem ao acesso do reconhecimento sobre as influências do meio social no 

processo de formação dos educadores infantis, objeto de estudo deste trabalho. As 

orientações específicas da pesquisa conduziram ao reconhecimento do contexto da 

importância da educação em direitos humanos regulados e verificados no PPP 

institucional  

A unidade escolar apresenta fatores que regulam a disponibilidade para 

atuarem e fazerem parte de pesquisas. As constantes procuras pelo Jardim de 

Infância Lápis de Cor para realização de pesquisas, intervenções e análises dos 

processos que regulam os contextos de aprendizagem e as práticas da família e da 

escola restringem a continuidade da metodologia da pesquisa com a articulação da 

intervenção. Desta forma, a metodologia da pesquisa desenvolvida segue a 

descrição de um protocolo como exercício de sua função apropriável atendendo as 

relevâncias teóricas e empíricas que interagem nas relações sociais que constituem 

o meio social ao processo de formação em direitos humanos de educadores do 

segmento atendido pela unidade escolar. 

O objeto central da pesquisa foi a análise das interações entre o meio social e 

os direitos humanos, sendo estes, configurados no processo de formação 

profissional procurando os elementos que permeiam os contextos instrucionais para 

aquisição das práticas de conquista da formação em direitos humanos. A formação 

em direitos humanos das educadoras é atualmente pontuada no âmbito das 

reuniões dirigidas de coordenação pedagógica procurando contribuir com os estudos 

para a organização do trabalho pedagógico. A reunião coletiva pedagógica, assim 

citada nas pesquisas realizadas, se faz importante e necessária para a ampliação do 
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conhecimento do educador, pois é a garantia da formação refletida no 

desenvolvimento infantil ao propor e estabelecer ações. 

A escola é a referência para a intervenção e análise subjugada à relação meio 

social-escola-formação de professores. O desenvolvimento da metodologia da 

pesquisa aproximou a análise empírica com a base teórica descrevendo a 

constituição das relações sociais à atividade pedagógica institucional na formação 

em direitos humanos. 

Os direitos humanos são determinados pelo desenvolvimento da educação 

em direitos humanos para que se constituam no planejamento pedagógico. O direito 

de acesso à educação é registrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

em seu 

Artigo 26 - 2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade 
humana e ao reforço dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e 
deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o 
desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da 
paz. 

 

No entanto, a formação dos educadores é referenciada no âmbito do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH considerando a importância 

da formação e capacitação dos profissionais em suas linhas gerais para a 

contribuição do aprimoramento da prática profissional propiciando, portanto, acesso 

da população aos seus direitos. 

No sentido da análise e discussão do processo de intervenção e 

considerando as referências orientadora e normativa – respectivamente acima 

mencionadas – que reconhecem e consolidam os direitos humanos e a educação 

em direitos humanos verifica-se a relevância das considerações sobre a formação 

inicial e continuada no âmbito do Projeto Político-Pedagógico institucional 

considerando os aspectos do processo de formação em direitos humanos dos 

educadores. 



 

32 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DOS EDUCADORES. 

 

 

O processo de formação em direitos humanos alistado à proposta de 

intervenção tem motivação na pesquisa da ação pedagógica, identificando sua 

variável e agindo sobre ela. As ações escolares existentes sobre o processo de 

formação em direitos humanos motivaram a proposição de um protocolo constituído 

de princípios que fundamentam a importância da inclusão na dinâmica escolar como 

também em seu PPP institucional considerações acerca da formação em direitos 

humanos para os educadores. 

Candau e Sacavino (2010) ao tratarem da concepção dos processos 

educacionais destacam princípios que orientam as práticas da educação em direitos 

humanos por Magdenzo (2005 apud CANDAU e SACAVINO, 2010, p, 129). 

Destacando as considerações, as orientações do protocolo em princípios assinalam 

e orientam as ações institucionais ao atendimento da importância da inclusão da 

formação em direitos humanos em seu Projeto Político-Pedagógico considerando a 

construção de conhecimentos em Direitos Humanos, a promoção da cultura dos 

direitos humanos e a formação e capacitação em direitos humanos de educadores 

da educação básica ao assumirem compromisso com o exercício da cidadania. 

A composição das ações sugeridas por meio de princípios assinala a ação 

pedagógica institucional acerca do processo de formação em direitos humanos 

reconhecida pela pesquisa realizada com as educadoras regentes do Jardim de 

Infância Lápis de Cor. Os princípios inspirados são: Princípio do Reconhecimento, 

da Continuidade, da Autoridade, do Cotidiano e da Coletividade. Princípios que 

pontuam  

 

1. Princípio do reconhecimento. 

Reconhecer a importância dos direitos humanos, motivados de liberdade, 

justiça, paz e de desenvolvimento social, para a constituição da dignidade da pessoa 

humana como valor moral inerente que amplia o processo de formação em direitos 

humanos aos planos social, político e cultural igualmente. A formação inicial e 
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continuada conceituada à realidade da formação em direitos humanos visando a 

evolução da adequação das necessidades profissionais à realidade das 

necessidades fundamentais do ser humano. O respeito e a consideração 

dispensados pelos educadores a partir do processo de formação implicam em 

assegurar aos alunos ações que respeitem e preservem a dignidade humana 

 

2. Princípio da continuidade. 

Dois aspectos podem ressaltar esse princípio: o prosseguimento e o resultado 

das ações que decorrem do processo frequente e contínuo de formação em direitos 

humanos para os educadores. A edificação pedagógica deve acompanhar a 

evolução do ser humano, especialmente da evolução das relações sociais 

ambientadas na preponderância do acompanhamento paulatino do educador sobre 

seus alunos. O segredo da continuidade é a renovação da carga dedicada à 

formação em direitos humanos antes do período de estabilização se aproximar. 

 

3. Princípio da autoridade. 

A educação em direitos humanos é reconhecida como um dos direitos 

assegurados pelos direitos humanos e sua autoridade promove reconhecimento de 

suas realizações na área da educação propriamente. A razão da autoridade 

conferida promove o reconhecimento de que a Educação em Direitos Humanos 

atribui um objetivo maior às necessidades vitais básicas da pessoa humana, 

sobretudo confiada ao aluno desde o ensino inicial da educação infantil. 

 

4. Princípio do cotidiano. 

A manifestação da educação em direitos humanos deve ser considerada no 

cotidiano institucional como prioridade da realização dos estudos dirigidos como 

parte dos compromissos profissionais, que por sua vez fazem parte das obrigações 

pedagógicas da agenda institucional. Ao proporcionar a aproximação entre escola e 

comunidade, por meio dos estudos, estabelece-se aproximação entre os elementos 

do meio social e do meio escolar de forma que o primeiro seja transportado ao 

segundo proporcionando elementos que contribuam para o processo de formação 

em direitos humanos. 
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5. Princípio da coletividade. 

A construção de argumentos que trata das problematizações e que leva às 

considerações contribui para a prática da coletividade fundamentando as temáticas 

que permeiam os estudos e a postura profissional frente aos caminhos percorridos 

no decorrer da função de educador. A formação em direitos humanos pauta-se na 

coletividade nas considerações da formação em direitos humanos na consolidação 

dos direitos e liberdades do indivíduo. 
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COMENTÁRIOS FINAIS. 

 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender como o meio social influencia 

a formação de educadores do ensino da educação infantil envolvendo processos da 

ação pedagógica institucional que contribuem para a formação em direitos humanos 

das educadoras do Jardim de Infância Lápis de Cor. No entanto ressalta-se que a 

pesquisa realizada teve a participação de metade das educadoras da equipe regente 

e mesmo considerando a parcialidade dos dados coletados, diferentemente dos 

interesses em abarcar a totalidade das apreciações das profissionais, foi possível 

analisar as manifestações e examinar o objetivo do estudo.  

O estudo sobre as influências do meio social na formação em direitos 

humanos conduz a uma busca inicial sobre como a unidade escolar se organiza em 

relação aos seus conhecimentos sobre os Direitos Humanos e a educação em 

direitos humanos, propriamente, acrescentado da participação essencial de sua 

equipe de educadoras. 

As indicações das conquistas da formação em direitos humanos provêm da 

análise perante os questionamentos dos elementos que abastecem os 

conhecimentos e as atitudes no exercício da função de educador e que são 

desenvolvidos no processo pedagógico e da gestão escolar a partir do senso 

participativo e das habilidades coletivas. 

A formação em direitos humanos torna-se uma construção coletiva e contínua 

como fundamento do esforço institucional em incentivar em seu cotidiano o respeito 

à dignidade humana. À medida que a expressão “direitos humanos” é inserida na 

dinâmica de uma unidade escolar verifica-se a construção de seu entendimento 

como direito básico de todas as pessoas que podem estar em situações opostas, 

mas não privadas de proximidade como as que estão iniciando seu processo de 

desenvolvimento e aquelas que estão complementando seu processo de formação 

profissional. 

A formação em direitos humanos não se distancia e nem se separa da 

realidade. O processo envolve a disposição da realidade social na construção da 

vida institucional, em especial para os educadores que conduzem a construção do 
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conhecimento. O meio social dinâmico e complexo estabelece relação com a escola 

a partir das influências que se adaptam ao meio escolar que impõem transformação 

da realidade que tratam da vida e do ser humano. 

O ser humano é a reprodução dessa essência social, em uma forma 
individual concreta. [...] Assim, só é real a possibilidade de os Direitos 
Humanos se constituírem conteúdo de formação para a cidadania como 
elemento constitutivo dos fundamentos da educação e da vida. (SILVA e 
FERREIRA, 2010, p. 75) 

 

Os Direitos Humanos por meio da formação profissional reconhecem a defesa 

e o fortalecimento do desenvolvimento desse processo para a concretização da 

importância do objeto da formação humana. Para seu desenvolvimento e 

concretização, a formação em direitos humanos é importante que seja delineada no 

Projeto Político-Pedagógico de forma a ter reconhecido e constituído no plano da 

defesa e ampliação dos direitos humanos. 

É necessário desenvolver uma relação entre o meio social e a vida cotidiana 

identificando as questões sociais que compreendem os Direitos Humanos e o 

destaque da relevância da formação cultural e científica das educadoras pela 

unidade escolar. O exercício da intervenção comprometido com a criação de 

possibilidades ao objeto de estudo, tem no reconhecimento do meio social a 

interação pedagógica por meio da importância da aquisição de compromisso e 

transformação social. A educação em direitos humanos consubstanciada ao 

processo de formação profissional compõe o desenvolvimento dos fatores da 

emancipação individual e coletiva sustentados nos princípios que regem o protocolo. 

O protocolo contraído da constatação sobre o processo de formação em 

direitos humanos observa a importância de sua inclusão nos instrumentos de gestão 

escolar e no próprio Projeto Político-Pedagógico implicando na organização 

institucional compreendendo em sua estruturação princípios que sustentam a 

emancipação dos direitos humanos ao ambiente escolar, acima de tudo na 

conjuntura do processo de formação de educadores. 
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