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RESUMO
O presente trabalho discute a necessidade de trabalhar a Educação em Direitos Humanos nas
salas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), alternativa utilizada para a defesa da cidadania
desses educandos, que, historicamente, têm sofrido graves violações e desrespeitos aos seus
direitos educativos. Destaca-se um novo olhar a esses discentes, enxergados enquanto sujeitos
de direitos e de cidadania, olhar possibilitado através do Projeto “Ensinando Direitos
Humanos na EJA: uma estratégia para o exercício pleno da cidadania”. Tal Proposta de
intervenção reconhece o direito à educação como um direito humano fundamental, tornando
imprescindível sua proteção e promoção, buscando despertar nos alunos jovens e adultos a
criticidade transformadora, para que se reconheçam como agentes de sua história, construtores
e defensores de sua cidadania, constituindo-se em uma das formas de combate à violência e à
violação aos direitos humanos. Ora, a Educação em Direitos Humanos consiste em ensinar as
pessoas sobre seus direitos, para a conquista de uma vida com dignidade e com justiça social,
constituindo-se um instrumento de fundamental importância para a construção da cidadania.
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Introdução
No contexto atual, configura-se como uma das preocupações de educadores e
estudiosos, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), não como tentativa de recuperar o tempo
perdido para essa clientela excluída das salas de aula, mas como tentativa de promover uma
aprendizagem para toda a vida. É certo que tal educação, historicamente, não encontrou
respaldo político e social, ocupando espaço desprivilegiado ou não ocupando espaço algum.
Porém, tal fato tem despertando a atenção da sociedade, ganhando visibilidade, manifestandose em discussões, fóruns de debate, encontros, Conferências nacionais e internacionais,
legislação, trabalhos de ONGs, currículos, entre outros.
No entanto, considerando a nova visão que está sendo produzida sobre a EJA,
questiona-se sobre seu funcionamento, sobre a prática pedagógica que está sendo
desenvolvida nas salas de EJA e sobre os reflexos dessas discussões no cotidiano dos alunos e
professores que trabalham com tal modalidade educativa. Na verdade, essa é a maior
preocupação. O que fazer e como fazer para que os jovens e adultos compreendam e
vivenciem essa educação como uma oportunidade de crescimento não só intelectual (se é

possível falar assim, tendo em vista a educação que se processa nas salas de EJA), mas
também humano, em termos de resgate da dignidade e da cidadania.
Os educandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estiveram, durante
determinado tempo de vida, excluídos e impedidos do direito de educar-se na idade
disciplinada legalmente (adequada), situação que os impossibilitou de garantir a qualidade e
efetivação de outros direitos, posto que o direito à educação perfaz o rol dos direitos
considerados fundamentais, assumindo, então papel essencial para a preservação da dignidade
humana, segundo discorre Liberati (2004, p.212):
(...) essencial para o desenvolvimento humano, sem o qual não há qualquer
chance de sobrevivência (física e intelectual – no que diz respeito à
concorrência de trabalho e sua conseqüente qualificação técnicoprofissional) ou se houver essa sobrevivência estará comprometida com a
qualidade (...)

Partindo do pressuposto do direito à educação no âmbito dos direitos
fundamentais, faz-se necessário compreendermos a relevância desse direito para o
desenvolvimento humano, pois sem a possibilidade de crescimento intelectual, de
desenvolvimento de suas aptidões cognitivas, sem incentivos à qualificação técnicoprofissional, o ser humano será excluído da sociedade letrada, não desfrutará uma vida digna
e sem dignidade não poderá desfrutar dos outros direitos. Daí o caráter de direito humano
fundamental atribuído à educação, tão necessário quanto a própria vida, pois tal direito é a
alavanca para a realização de tantos outros.
Tal situação desperta para a concepção contemporânea dos direitos humanos,
apresentada por Piovesan (2006), colocando-os no patamar de interdependência,
indivisibilidade e universalidade, onde um direito necessita de outro para tornar-se completo,
por isso que o direito à educação é algo implícito à conquista da cidadania e à condição de
cidadão. Pois como ter a cidadania efetivada quando não se teve acesso à educação ou esse
acesso teve sua qualidade comprometida?
A educação constitui alternativa para a capacidade humana de emancipação e
transformação social, pois é através dela que o pensamento crítico é aguçado. Segundo
Kreisberg (Apud ANDREOPOULOS, 2007, p. 119), “O pleno exercício da cidadania é um
processo através do qual as pessoas e/ou as comunidades aumentam seu controle ou seu
domínio sobre suas próprias vidas e sobre as decisões que afetam sua vida”. Nesse sentido,
educar em direitos humanos tem como princípio despertar a consciência crítico-ativa, bem
como a capacidade questionadora e reflexiva; promovendo discussões acerca do papel que
cada ser humano desempenha na construção da sociedade.
Partindo dessa convicção, discutiremos a necessidade de uma Educação em
Direitos Humanos (EDH) na educação de jovens e adultos, ressaltando a perspectiva da EDH
enquanto instrumento a favor da cidadania desse contingente educacional. Tal Educação
favorece o processo de desalienação e saída da condição de agente passivo para sujeito ativo,
de sujeito atuante frente às necessidades sociais da comunidade em que está inserido,
buscando e cobrando a efetivação dos seus direitos juntos aos órgãos públicos, contribuindo
assim para uma melhoria na sua condição de cidadão.

EJA e a Educação em Direitos Humanos: uma Prática Necessária
A EJA no percorrer histórico da educação brasileira, no que se refere à iniciativa
política e dispositivos legais, esteve relegada a segundo plano, mesmo tendo sido alvo das
primeiras tentativas de ensino na época da colonização, promovida pela Companhia de Jesus

através da educação profissional catequética, ensinando os ofícios de tecelão, ferreiro,
sapateiro, pedreiro, alpargateiro, em uma educação submissa voltada para a solidificação do
poder colonial. Com a expulsão da Companhia de Jesus (1579), poucas mudanças ocorreram
em relação à EJA, pois os ideais Pombalinos também se centravam na exploração e alienação
da população e para tanto o ensino elementar de jovens e adultos não se fazia necessário.
Durante o Período Imperial, em 1822, a educação nacional ganhou um pouco de
visibilidade, o “Estado Independente” possibilitou um direcionamento à instrução elementar,
em termos legais tivemos a Constituição de 1824, que instituiu o “direito à instrução primária
e gratuita a todos os cidadãos”, no entanto, a Carta Constitucional estava envolta por
concepções dualistas de educação, ou seja, ao mesmo tempo em que garantia o ensino
elementar acabava por restringir seu acesso, assim o público de educandos da EJA foi
desprovido de tal direito, posto que as condições para implantação de uma rede escolar
específica eram inexistentes.
Interessante, pois, revisitarmos o contexto político-social que configurava os
interesses das políticas educacionais dessa época, uma espécie de leitura crítica, onde
constatamos que tais políticas se alicerçavam na exploração e no trabalho servil, dessa forma
não requeria de seus trabalhadores conhecimentos de leitura e escrita.
(...) Essa aristocracia não tinha interesse na difusão do ensino, nem no
cumprimento da norma constitucional; todo elemento humano labutava nos
campos ou no garimpo, desde a mais tenra idade, e seria desperdício o tempo
empregado nos bancos escolares pelos habitantes de suas glebas. (LOPES,
1985, p. 54).

Contexto marcado por antagonismos e contradições, que elegia a educação como
consolidação da ordem democrática burguesa, onde a defesa de uma escola para todos era
conveniente, mas na prática a dicotomia era presente, considerando o papel da educação,
tendo em vista os interesses da burguesia dominante. E entre direitos e restrições o campo
educacional foi se estruturando, entretanto o saldo foi negativo e o resultado foi um ensino
secundário nas mãos da iniciativa privada e o ensino primário entregue ao abandono. Logo,
qual respaldo constitucional teve a EJA? Mesmo sendo interessante para a primazia da
burguesia nacional ser favorável à escolarização para todos, a disparidade entre os textos
legais e a realidade educacional era notória.
No Período Republicano não foi muito diferente, tinha-se uma sociedade que
propunha a modernização, mas continuava presa a uma estrutura política, social e econômica
colonial, liberal no discurso, porém conservadora na essência. Nessa época a educação passou
por diversas reformas a contar da Constituição Republicana de 1891, sendo palco de diversos
olhares, aspirados nas conveniências da elite dominante, onde foi tida como redentora e
solução de todos os problemas, especificamente a partir dos anos vinte, com o movimento
denominado de “entusiasmo pela educação”. Nesse período quase nada foi feito pela
educação de Jovens e adultos.
Como percebemos, a EJA ao longo da história brasileira passou por mobilizações,
“avanços e retrocessos”; campanhas aconteceram; na década de cinqüenta houve o II
Congresso Nacional de Educação de Adultos, apontando as idéias freireanas acerca da EJA.
Os anos sessenta trouxeram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
outorgada em 1961, apontando uma “atenção aos alunos da EJA com o direito às classes
especiais e aos Cursos Supletivos”; o Plano Nacional de Educação (1963) norteado pelos
princípios Freireanos alavancaram o interesse dado a Educação e especificamente à EJA.
Também, nesse período, os movimentos de educação popular configuram-se como solução
para o analfabetismo. Em contrapartida, no final dos anos sessenta a educação foi
surpreendida com a criação do Movimento Brasileiro de Educação (MOBRAL), regido pelos

ideais controladores do Regime Militar, o qual perdurou durante vinte e um anos. Com a
extinção do MOBRAL (1985), e o fim da Ditadura Militar nova Carta Constitucional foi
elaborada, a Constituição de 1988, signatária da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
e com ela os ideais democráticos emergiram, evidenciando os direitos sociais do cidadão,
como trabalho, saúde, educação.
Dessa forma o Direito à Educação foi ganhando espaço e se estruturando, muito
mais nos aspectos quantitativos do que qualitativos; uma vez que taxas de analfabetismo e
evasão ainda fazem parte da realidade da educação brasileira especialmente das salas da EJA.
Situações que acabam por ferir a cidadania de tais alunos, entendendo-se cidadania no sentido
de emancipação/transformação, igualdade de oportunidades que perpassam pelo direito de
educar-se, pois como garantir a defesa da cidadania se os educandos estão em condição de
desigualdade, posto que a EJA ainda não é considerada Educação Básica. Nesse contexto a
EJA é considerada como modalidade de ensino, ficando, pois, desprovida de alguns
privilégios e direitos, o que fere o art. XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que aponta:
Todo homem tem direito à Educação. A educação deve ser gratuita, pelo
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução técnicoprofissional será generalizada, o acesso aos estudos superiores será igual
para todos, em função dos méritos respectivos. (COMPARATO, 2004, p.
239).

Circunstâncias que nos levam a refletir acerca da qualidade da educação de
adultos, remetendo-nos aos seguintes questionamentos: Será que as finalidades da Educação
Nacional estabelecidas pela LDB, em seu art. 2º, “de pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” estão sendo
estimuladas nas salas de EJA? E quais estímulos os alunos estão recebendo para o fortalecimento
de sua cidadania? Considerando que tais alunos foram historicamente injustiçados na sua
condição de cidadão, pois tiveram o elemento basilar do direito à educação, negado. Partindo
desse pressuposto, enfatizar o direito de todos à educação, independente de faixa etária, bem
como reconhecer a ação educativa da educação em direitos humanos por possibilitar a
sensibilização e conscientização das pessoas para a importância do respeito ao outro e para o
reconhecimento de sua cidadania, constitui uma prática em prol da cidadania de tais alunos.
Buscando, então, minorar tais injustiças, além de favorecer àqueles que
historicamente tiveram negado o acesso aos direitos essenciais à vida humana, surge a
proposta de trabalho vinculada ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia do
Campus I, João Pessoa/UFPB/PROLICEN, que contempla a temática Educação de Jovens e
Adultos (EJA) em Direitos Humanos, o Projeto intitulado “Ensinando Direitos Humanos na
EJA: uma estratégia para o exercício pleno da cidadania”, que está sendo desenvolvido em
uma escola da Rede Pública de Ensino da capital “Escola Municipal Ministro José Américo
de Almeida”, junto ao público de alunos jovens e adultos.
Situa-se então a educação em direitos humanos enquanto prática necessária nas
salas da EJA, capaz de auxiliar a defesa da cidadania dos alunos jovens e adultos. No entanto
para que a formação na perspectiva da educação em direitos humanos aconteça de fato é
preciso desenvolver uma prática pedagógica coerente e articulada com seus valores. Prática
esta que segundo Nascimento (apud TAVARES, 2007, p. 490), proporcione “a possibilidade
de aprofundar a consciência de sua própria dignidade, a capacidade de reconhecer o outro, de
vivenciar a solidariedade, a partilha, a igualdade na diferença e a liberdade”, criando assim
pontes de participação e organização que possibilitem o exercício da cidadania.
Para Morgado (apud TAVARES, 2007, p. 491), a prática pedagógica da Educação
em Direitos Humanos pauta-se em um saber docente acerca dos direitos humanos, ou seja, um

conjunto de saberes específicos à prática do educador em direitos humanos, saberes que se
relacionam a outros três: saber curricular, pedagógico e experiencial, ambos articulados a
duas dimensões essenciais: a emancipadora e a transformadora, é através delas que é possível
sensibilizar-se, indignar-se, atuar e comprometer-se.
Nesse sentido, proporcionar uma Educação em Direitos Humanos aos educandos
(as) da EJA é tarefa primordial para a propagação de uma educação cidadã, baseada no
respeito, na tolerância, no reconhecimento da dignidade humana do outro, na perspectiva de
mudança, transformação e defesa da efetivação de direitos. Difundindo a ideia da EDH,
enquanto prática mobilizadora, ela avança em direção à justiça e para a correção de injustiças.
Em seu processo de desenvolvimento, identifica problemas, define necessidades, formula
planos de ação, propiciando um novo olhar acerca da educação de Jovens e Adultos, tendo em
vista o PNEDH e as definições da V e VI CONFINTEAs.
Os objetivos da educação de jovens e adultos, vistos como um processo de
longo prazo, desenvolvem a autonomia e o senso de responsabilidade das
pessoas e das comunidades, fortalecendo a capacidade de lidar com as
transformações que ocorrem na economia, na cultura e na sociedade como
um todo; promove a coexistência, a tolerância e a participação criativa e
critica dos cidadãos em suas comunidades, permitindo assim que as pessoas
controlem seus destinos e enfrentem os desafios que se encontram à frente.
(V CONFINTEA, 1997, p. 06).

Esses sujeitos marginalizados e discriminados por uma sociedade que valoriza
o consumismo desenfreado, colocando os bens materiais acima dos bens morais, rotulando o
ser humano pelos bens que possui e não pelo seu caráter, carecem de iniciativas que os
valorizem como pessoa humana. A Educação em Direitos Humanos tem a obrigação de
mostrar o quanto o homem pode evoluir, transformar a situação social em que vive, passando
a conhecer seus direitos e deveres, construindo respostas as suas dúvidas, controlando seu
destino, enfrentando as dificuldades sem a necessidade de programas assistencialistas. Essa
Educação contribuirá para um desempenho ativo na comunidade.

Educação em Direitos Humanos nas Salas de EJA: um Instrumento de Cidadania
A Educação em Direitos Humanos nas salas da EJA está sendo desenvolvida
através do Projeto, supracitado, qual traz como propósito instigar nos educandos da EJA
reflexões a respeito da amplitude dos direitos humanos, sua condição de importante
instrumento na conquista da cidadania e da dignidade; no intuito de possibilitar uma
compreensão e uma possível atuação desse público de alunos no que se refere à condição de
sujeitos históricos.
Tendo como um dos fundamentos teóricos a pedagogia Freireana de despertar a
consciência crítico-ativa dos alunos (as) da EJA, discutindo sobre o papel que cada um
desempenha na construção da sociedade, o projeto aproxima-os dos valores da dignidade
humana, direitos e deveres, igualdade na diversidade, tolerância e respeito à vida (princípios
que regem os direitos humanos e que foram historicamente construídos), utilizando a escrita e
o diálogo como instrumentos de transformação social. Dessa forma, a metodologia do Projeto,
baseada nos Círculos de Cultura de Paulo Freire, desenvolve os Círculos de Diálogo, sendo
efetivada a partir de coleta das situações geradoras, que partem das vivências dos próprios
alunos vinculadas às temáticas da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), para
então realizarmos os Círculos de Diálogos, buscando despertá-los para o questionamento e as

possíveis soluções das situações por eles vividas, na perspectiva do aprendizado além da
leitura e escrita, em prol da cidadania.
Segundo Andreopoulos (2007, p. 122), “estudantes fortalecidos tornam-se
conscientes de sua própria participação na criação do conhecimento e da sua própria
capacidade crítica para conceitualizar e reconceitualizar suas experiências de realidade”.
Nesse sentido o trabalho na perspectiva da EDH, desenvolvido pelo Projeto, vem somar junto
à EJA e ao caráter de aprendizagem ao longo da vida, defendida pela V CONFINTEA, pois o
contato com a EDH é tido como um instrumento de fortalecimento da cidadania, posto que ela
propõe a reflexão crítica, estimulando a capacidade de emancipação e atuação dos educandos.
Mas como propor processos educativos em direitos humanos quando não fomos
formados para isso? Como afirmar e defender um processo educativo crítico e consciente,
construtor de cidadania, que englobe o respeito à dignidade do ser humano, quando em muitos
casos desconhecemos esse ser humano como pessoa que merece e tem direito a condições
dignas de sobrevivência?

Sujeitos da EJA: Buscando a Cidadania
O perfil dos alunos e alunas da EJA está pautado na diversidade, composta por:
homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, vindos da zona rural ou dos espaços urbanos, de
classe social desprovida de poder aquisitivo, geralmente com baixa-estima, por se
encontrarem em uma idade elevada. Uma característica que une todos estes sujeitos é o fato
de terem tido seu direito a educação negado na idade adequada, fato que faz com que as salas
de EJA apresentem uma composição heterogênea em alguns aspectos e homogêneas em
outros. Esses sujeitos enxergam a escola como um espaço de metodologias tradicionais,
buscando satisfação pessoal e profissional. São pessoas que trazem consigo especificidades e
experiências de vida, influenciadas por traços culturais.
É conforme enfatiza Ribeiro (2001, p. 35):
O tema “educação de pessoas jovens e adultas” não nos remete apenas a uma
questão de especificidade etária, mas, primordialmente, a uma questão de
especificidade cultural. Isto é, apesar do corte por idade (jovens e adultos
são, basicamente, “não-crianças”), esse território da educação não diz
respeito a reflexões e ações educativas dirigidas a qualquer jovem ou adulto,
mas delimita um determinado grupo de pessoas relativamente homogêneas
no interior da diversidade de grupos culturais da sociedade contemporânea.
Partindo, então, dessa característica de diversidade, que permeia a classe de educandos da
EJA, o reconhecimento dos processos de sua aprendizagem se faz necessário, pois ao reconhecermos
as particularidades de tais processos estaremos tornando os Jovens e Adultos como sujeitos de
conhecimentos e aprendizagem. Sujeitos de Direitos, atores sociais excluídos do processo de

inserção educacional, dotados de conhecimento de mundo que deve ser valorizado, são
também “vítimas” de injustiças históricas. Tais injustiças negaram a essa população o direito
a ter direitos, considerando que a educação perfaz o patamar da fundamentalidade do ser
humano. Por tudo isso se faz necessário implantar a EDH no currículo escolar da modalidade
da EJA, ou ainda, realizar propostas de intervenção, como estratégia fundamental e de
sobrevivência para tal contingente educativo.

Resultados

Durante o desenvolvimento do projeto está sendo possível notar a importância da
educação em direitos humanos - EDH para a formação do aluno (a) da EJA, principalmente
no que se refere a defesa de sua cidadania, tendo os princípios da igualdade em direitos e
diferença na diversidade, enquanto instrumento de dignidade e reconhecimento da condição
do cidadão jovem e adulto.
Assim, as atividades do Projeto“Ensinando Direitos Humanos na EJA: uma
estratégia para o exercício pleno da cidadania” PROLICEN-UFPB, estão se constituindo em
ações a favor da EDH e da defesa da cidadania dos alunos jovens e adultos, contribuindo,
também, para o processo de formação sócio-política tanto dos educandos quanto dos
educadores da EJA, bem como dos graduandos de Pedagogia envolvidos, evidenciando a
relevância significativa do trabalho em desenvolvimento, fato apresentado no desejo de
continuidade das atividades pelos educandos e educadores da EJA.
Podemos então afirmar que a experiência que está sendo realizada com a
Educação em Direitos Humanos despertou os jovens e adultos para o diálogo, para a reflexão
sobre suas vivências cotidianas, como forma de levá-los a compreender e a atuar na realidade
em que estão inseridos numa tentativa de modificação da situação de exclusão que os têm
vitimado; ajudando-os a reivindicar mudanças e melhoria para suas vidas, tentando
compreender e praticar uma vivência cidadã.

Considerações Finais
Educar em Direitos Humanos é vivenciar o respeito à dignidade humana, é ser
igual em direitos, mesmo que diferentes na diversidade. E reconhecer as especificidades dos
sujeitos da EJA, contextualizadas na Educação em Direitos Humanos, é possibilitar a vivência
e a prática desse respeito, bem como promover o contato histórico com os princípios e
concepções dessa prática educativa.
A EDH busca despertar a sociedade como um todo para a essencialidade desse
respeito, para que todo cidadão seja agente de sua história, construtor e defensor de sua
cidadania, constituindo-se em uma das formas de combate à violência e à violação aos
direitos humanos.
Nesse sentido, possibilitar um olhar aos educandos da EJA, através do Projeto:
“Ensinando Direitos Humanos na EJA: uma estratégia para o exercício pleno da cidadania”, é
uma forma de intervir na Educação de Jovens e adultos, trabalhando uma Educação em
Direitos Humanos, como instrumento de defesa à dignidade e formação de uma cidadania
ativa. Considerando a Educação em Direitos Humanos como um processo contínuo e
permanente que deve ser cultivado/praticado por toda vida, resgatando os valores de
dignidade, tolerância e paz.
Tais valores estão sendo transmitidos pelo Projeto, buscando despertar o público
de educandos da EJA para a amplitude dos Direitos Humanos, sendo considerados
ensinamentos fundamentais para essa modalidade educativa, tendo em vista a contribuição
para o desenvolvimento da cidadania e afirmação da humanidade desses alunos. Nesse
sentido e considerando a exclusão social que tem vitimado esse contingente educacional, uma
educação em direitos humanos assume o caráter de urgência, pois será um passo dado para a
valorização da cidadania dos alunos e alunas jovens e adultos.
Educar em Direitos Humanos significa sensibilizar, conscientizar e humanizar as
pessoas para a importância do respeito ao ser humano, e para tanto se faz primaz uma conduta
humanizada, pois só é possível educar em direitos humanos quem se humaniza e só é possível
investir na humanização quando se tem uma consciência, uma conduta humanizada. Daí a

importância de trabalhar a concepção de Direitos Humanos nos espaços de educação formal
envolvendo educadores e educandos.
Considerando que enquanto Política Pública a Educação em Direitos Humanos é
regida por princípios que asseguram a valorização do ser humano em sua dignidade, em um
processo de ação-reflexão-ação do discente sobre sua realidade, defender e realizar ações e
práticas educativas que tenham por fundamentos a promoção da dignidade da pessoa humana
e a prática da justiça merece respaldo social e político. Nesse sentido, colocam-se as
contribuições do Projeto “Ensinando Direitos Humanos: uma Estratégia para o Exercício
Pleno da Cidadania, como intervenção na Escola Pública, que busca ensinar formas de vida
cidadã a alunos da EJA.

Referências
BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos / Comitê Nacional de
Educação em Direitos Humanos. – Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos,
Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2007.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (artigos). Brasília: Senado Federal,
Subsecretaria de Editorações Técnicas, 2010.
COMPARATO, Fábio K. A afirmação hitórica dos direitos humanos. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 2004.
LIBERATI, Wilson D. Direito à educação: uma questão de justiça (Org.). São Paulo:
Malheiros, 2004.
LOPES, José Loureiro. Educação de adultos no Brasil: legislação e ideologia. Paraíba:
Grafset, 1985.
V CONFINTEA. Declaração de hamburgo sobre educação de adultos. V conferência
internacional sobre educação de adultos - V CONFINTEA, Julho 1997. Disponível em: <
www.cefetop.edu.br/...de...a.../VConfintea_Hamburgo.../file> acesso em 22 abril 2010.
TAVARES, Selma. Educar em direitos humanos. In: SILVEIRA, Rosa Maria G, et al.
(Orgs.). Educação em direitos humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa:
Editora Universitária, 2007.

