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EMENTA 

 Especificação e multiplicação de direitos em face do princípio da dignidade humana. 
Fundamentos histórico-filosóficos dos direitos humanos. Efetividade e proteção dos 
direitos humanos. Centralidade da gestão no campo social e sua aplicação ao campo 
das políticas públicas. A dinâmica da (re) produção das relações sociais com base no 
imbricamento das classes e dos movimentos sociais, de gênero e de raça/etnia, que 
geram mecanismos que sustentam os processos de dominação/exploração. Os 
fundamentos socioeconômicos e ideo-políticos da produção e da reprodução das 
drogas na sociedade capitalista 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Oportunizar um espaço de reflexão, análise e compreensão dos princípios, valores e 
direitos que caracterizam a dignidade humana, a democracia e o pluralismo político 
que fundamentam uma sociedade livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais 
e escolares fundamentadas no respeito aos Direitos Humanos. 

 
Específicos 

 

 Analisar os fundamentos e concepções de direitos humanos, cidadania e políticas 
públicas específicas para minorias e comunidades tradicionais.  

 Discutir o movimento histórico de incorporação dos Direitos Humanos na legislação 
brasileira, sua importância na construção das lutas sociais e na constituição de novos 
sujeitos de direito; 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma percepção crítica da exclusão social das 
comunidades tradicionais (indígenas, pescadores, assentados) no Brasil.  

 Promover o debate sobre a importância da construção da igualdade nas relações de 
gênero na sociedade brasileira e do combate a todas as formas de violência e 
discriminação;  

 Dialogar sobre de forma crítica sobre a relação entre drogas, violência e dignidade 
humana. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Fundamento e tipos de direitos 

 Fundamentos histórico-filosóficos dos Direitos Humanos: conceito de Direitos 
Humanos e Cidadania; 

 Direitos civis e políticos 

 Direitos econômicos e sociais 



 Direito do Trabalhador Marítimo 
 
Unidade II – Legislação e politica 

 A legislação e os Direitos Humanos no Brasil 

 Políticas Públicas, Movimentos sociais e Direitos Humanos no Brasil (ênfase em 
comunidades tradicionais: indígenas, pesqueiras, rurais e ribeirinhas); 

 A luta das comunidades tradicionais (pesqueiras) e a violação dos seus direitos. 
 
Unidade III – Gênero 

 Os conceitos de gênero e de relações de gênero 

 Enfrentamento da violência contra a mulher 

 As relações de gênero e o mundo do trabalho 

 Droga, violência e dignidade humana na sociedade capitalista. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Discutir os direitos civis, políticos, econômicos e sociais a partir das experiências dos 
alunos e de situações do cotidiano, utilizando diversas linguagens de expressão 
(música, poesia, dança, teatro, textos literários, de jornal, charges, pintura, etc.). 

 Pesquisa abordando a legislação e os Direitos Humanos no Brasil, partir de diversas 
fontes, solicitando reflexões individuais e coletivas. 

 Estudo da situação das comunidades pesqueiras no Brasil, enfatizando o processo de 
resistências e cultura dessas populações. 

 Análise crítica de representações das comunidades tradicionais na literatura, filmes e 
outras formas de expressão, visando desvelar preconceitos e discriminações. 

 Debate sobre práticas de inclusão e exclusão em políticas públicas afirmativas. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Análise de marco teórico dos Direitos humanos; 
 Leitura e produção Textual; 

 Apresentação de Seminários; 

 Produção de painéis informativos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes 
recursos didáticos:  Televisão, computador, projetor, textos com o fundamento teórico e 
legal   Livros, papel madeira para produção de painéis informativos, lápis de cor e transporte 
escolar para visitar comunidades tradicionais 
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