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PROGRAMA 
 
I-EMENTA 
Os valores da igualdade e da liberdade. Os direitos civis e políticos dos séculos XVIII e XIX. O século 
XX e os direitos sociais. Direitos humanos e suas implicações para a ampliação da cidadania. 
Universalidade, multi-culturalismo e direitos humanos. Desigualdade e hierarquias sociais como 
condicionantes ao estatuto da cidadania na sociedade brasileira. 
 
II – OBJETIVOS 
 

 Focalizar o processo de desconstrução de direitos sociais e seus impactos sobre a dignidade 
humana  

 Identificar e problematizar os fatores que desestabilizam os direitos humanos e de cidadania 
na sociedade brasileira 

 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Direitos e Esfera Pública no Brasil 
2. A vulnerabilização e desconstrução de direitos sociais sob a influência neoliberal; 
3. As experiências vividas de negação e/ou violação da dignidade humana dos usuários de 

programas públicos de assistência social; 
a. O aprendizado da desqualificação social 
b. A trajetória social dos segmentos populacionais assistidos; 
c. A ausência do “direito a ter direitos”: estigmatização e marginalização social 

4. O desafio da construção de um sistema nacional de proteção aos direitos humanos no Brasil 

 
IV – AVALIAÇÃO 
A partir da leitura dos textos o aluno deverá elaborar um trabalho escrito sobre as diferentes formas 
pelas quais o Estado trata os contingentes vulneráveis à pobreza e ao desemprego e negligencia ou 
viola os direitos de cidadania e a dignidade humana. 
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