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Resumo: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabeleceu um conjunto de
medidas visando à promoção dos Direitos Humanos (DH). Destacamos, entre elas, o
acesso público e universal à Educação. Acreditamos que a partir do engendramento de
uma Educação em/para os DH rumaremos à construção coletiva de um projeto societário
que culmine na assunção de uma cultura de DH. Foi principalmente com este objetivo e
por meio da formação inicial e continuada em Educação em DH para/com a comunidade
escolar da rede de Educação Básica, lideranças comunitárias e profissionais da área de
saúde, que empreendemos o Projeto de Extensão “Capacitação de Educadores da Rede
Básica em Educação em DH/REDH-BRASIL”. Desenvolvido no segundo semestre de
2008 e tendo como Coordenado nacionalmente a UFPB, e no RS foi coordenado pelo
NUPEDH/FURG, tal projeto, teve cinco cidades-pólo no RS, contemplou 318 cursistas
concluintes do Curso de Extensão com 132 horas de duração. Objetivamos com este
projeto desenvolver ações que buscassem promover processos de ensino e
aprendizagem ativos, criativos e participativos, que tenham como essência e fundamento
a Educação em e para os Direitos Humanos. Buscamos também com este projeto
elaborar material didático e paradidático para educador@s e educand@s da Educação
Básica como recurso de apoio para implementação de ações educativas em DH;
capacitar, em parceria com Instituições de Ensino Superior – IES, a comunidade escolar
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(professores, técnicos e gestores) da rede de ensino básico e representante da sociedade
civil, em alguns municípios da zona sul e do cordão litorâneo sul-riograndense, na área de
Educação em DH; realizar pesquisa nos municípios atendidos, por meio de cadastro de
experiências em educação em DH existentes no sistema de ensino e promover
audiências públicas nos municípios para divulgação da Educação em e para os Direitos
Humanos - EDH, bem como discutir os planos de EDH. O curso foi planejado com uma
carga horária total de capacitação de 132 horas, sendo 60 presenciais, 24 práticas e 48
de orientação à distância, porém, como não conseguimos contar com o suporte de um
ambiente virtual de aprendizagem, às 48 horas de orientação à distância foram realizadas
pela Equipe de Capacitadores, de diferentes IES parceiras, através de e-mails, para
discussão dos conteúdos e das temáticas pertinentes à formação inicial e continuada,
bem como à realização das tarefas obrigatórias propostas – Cadastro Institucional em
Educação em Direitos Humanos e Plano de Ação em Direitos Humanos. Salientamos que
estas 132 horas de formação foram divididas em 4 Módulos temáticos, que se
organizaram da seguinte forma: 1º Fundamentos Históricos e Ético-filosóficos da
Educação em Direitos Humanos; 2º Fundamentos Políticos e Jurídicos da Educação em
Direitos Humanos; 3º Fundamentos Culturais da Educação em Direitos Humanos e 4º
Fundamentos Educativo-Metodológicos da Educação em Direitos Humanos. Durante a
realização do projeto, estimulamos a discussão de temáticas atinentes à Educação em e
para os DH, engendradas, sobretudo, a partir dos espaços de escolarização e da vivência
cotidiana dos participantes do curso – por entender que o rememoramento compartilhado
das experiências de um/uma educador/educadora suscita além do  reencontro com  as
histórias pessoais dos sujeitos narradores, uma reflexão coletiva sobre as mesmas. As
metas estabelecidas pelo projeto foram alcançadas, uma vez que: a) atingimos um
público de 318 sujeitos, sendo 51,3% professor@s da Educação Básica (Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio); b) porque as temáticas tratadas e já
arroladas precedentemente foram capazes de sensibilizar @s participantes sobre
questões atinentes aos DH e aos espaços de escolarização – inclusive, muitos já estão
desenvolvendo os Planos de Ação propostos durante o Curso, e introduzindo
transversalmente conteúdos de DH no currículo escolar e acadêmico de suas disciplinas –
; e, c) segundo relatos d@s cursistas, a partir do Curso, el@s passaram a se considerar
mais apt@s para detectar situações e atuar em relação a preconceitos e estereótipos
veiculados na sociedade e, por extensão, em sala de aula, fomentando, desta forma, a
superação de situações de discriminação. O desenvolvimento no Rio Grande do Sul do
“Curso de Capacitação de Educadores da Rede Básica em Educação em Direitos
Humanos – REDH/Brasil”, proporcionou não somente à comunidade, mas também à
Universidade, a oportunidade de construção de novas práticas e perspectivas no campo
da Educação em e para os DH, o que amplia ainda mais a abrangência de sua relevância
e seu potencial transformador da sociedade que temos, em prol da sociedade que
queremos construir.
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