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RESUMO 
Neste texto compartilhamos uma experiência pedagógica vivenciada a partir da implantação 
do projeto de extensão “Formação permanente em direitos humanos para professores da rede 
pública de Alagoas e discentes do curso de Pedagogia: vivências em direitos humanos na sala 
de aula” realizado desde 2011 no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL). Este se configurou em “realizar uma discussão acerca da temática dos direitos 
humanos em sala de aula e envolveu professores e alunos das escolas públicas de Maceió 
assim como os alunos do curso de Pedagogia da UFAL”. A parte metodológica pautou-se nas 
ideias de Thiollent (2007) que trabalha com a pesquisa-ação. A principal conclusão que 
chegamos: é urgente e necessário introduzir a temática dos direitos humanos em sala de aula 
no sentido de construir a cultura da educação em direitos humanos a partir da reflexão no 
cotidiano da escola. 
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RESUMEN 
En este artículo compartimos una experiencia docente con experiencia de la ejecución del 
proyecto de extensión "Educación Continua en derechos humanos para maestros de escuelas 
públicas de Alagoas y estudiantes de la Facultad de Educación: experiencias en materia de 
derechos humanos en el aula", llevado a cabo desde 2011 en el curso de Pedagogía de la 
Universidad Federal de Alagoas (UFAL). Esto se ajusta a "llevar a cabo una discusión acerca 
de cuestiones de derechos humanos en el aula y la participación de estudiantes y profesores de 
las escuelas públicas de Maceió, así como estudiantes de la Facultad de Educación UFAL". 
La parte teórica se basa en las ideas de Thiollent (2007) dedicados a la investigación acción. 
La principal conclusión que hemos llegado: es urgente y necesario para introducir el tema de 
los derechos humanos en el aula con el fin de construir una cultura de educación en derechos 
humanos de la reflexión en la rutina de la escuela. 
 

Palabras clave: Derechos Humanos, educación en derechos humanos, la escuela. 
 
 
1. A CONFORMAÇÃO DO TEMA NO ESPAÇO/TEMPO 
 

O poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) sabiamente colocava em um 

verso seu que o “tempo presente” e a “hora presente” são suficientes para se fazer uma vida. 

Tomamos de empréstimo tal assertiva e colocamos que o presente é tão perto não nos 
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afastemos muito. O presente que é feito de instantes condensados na experiência vital de cada 

ser humano perpassa a temporalidade dessa vivência e o espaço territorial constitui-se na 

universidade e na escola. 

Assim, o presente artigo trata de uma experiência contida no tempo presente. O tempo 

que se vive esmiuçadamente e sem o qual não se tem como viver. A experiência aqui é 

entendida como ato de se viver em coletividade e partilhar a vida humana (BENJAMIN, 

1993). Com isto, trazemos um relato acerca do projeto de extensão intitulado “Formação 

permanente em Direitos Humanos para professores da rede pública de Alagoas e discentes do 

curso de Pedagogia: vivências em Direitos Humanos na sala de aula”. Tal projeto finalizou-se 

recentemente (maio de 2011 a maio de 2012) e teve como objetivo desenvolver um curso de 

formação em direitos humanos cujo foco foi à elaboração/realização de projetos pelo corpo 

discente do curso de Pedagogia, envolvendo a escola da rede pública de ensino de Maceió/AL 

no campo dos direitos humanos. 

O texto esta dividido em duas partes: na primeira discutimos os aspectos ligados à 

emergência do debate da educação em direitos humanos no Brasil, embasados no Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH 2007), traçamos brevemente o 

processo de consolidação dos direitos humanos e da educação em direitos humanos no 

cenário educacional brasileiro. Na segunda parte apresentamos o relato de experiência 

discutindo os projetos de vivência em direitos humanos realizados em algumas escolas da 

rede pública de Maceió e na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

O projeto aqui discutido foi aprovado pela Pró-reitoria de Extensão da UFAL em maio 

de 2011, está inserido no interior da disciplina Educação em Direitos Humanos do curso de 

Pedagogia da mesma universidade. É válido ressaltar a parceria estabelecida com a Assessoria 

de Educação em Direitos Humanos e Segurança Pública AEDHESP/PROEX que vem há 

algum tempo realizando cursos de capacitação envolvendo a temática da Educação em 

Direitos Humanos em diversas cidades do estado de Alagoas. Enfatizamos ainda que Educar 

em e para os direitos Humanos figura hoje como uma ação de caráter urgente, pois como 

relata Tavares (2007, p. 488) a educação em direitos humanos é o “[...] que possibilita 

sensibilizar e conscientizar as pessoas para a importância do respeito ao ser humano, 

apresentando-se na atualidade, como uma ferramenta fundamental na construção da formação 

cidadã, assim como na afirmação de tais direitos”. 

 
 

1. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: a emergência do debate 
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Educar em e para os direitos humanos, eis o desafio lançado pelo Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH). Entretanto, introduzir tal temática na malha 

curricular das escolas públicas não é fácil tarefa porque vivemos num tempo de extrema 

violência social. Por conta disto não podemos evitar tal discussão. Como se coloca no 

PNEDH: “Em tempos difíceis e conturbados por inúmeros conflitos, nada mais urgente e 

necessário que educar em direitos humanos”. (BRASIL, 2007, p. 14). 

Os debates acerca dos direitos humanos no Brasil passaram a ganhar força com o 

processo redemocratização. A retomada desta discussão passou a gerar atuações específicas 

de movimentos sociais apoiadas por organismos educacionais que resultaram em inúmeras 

ações para a promoção da Educação em Direitos Humanos. 

No âmbito internacional a II Conferência Internacional de Direitos Humanos em 

Viena realizada em 1993, teve fundamental importância para o avanço desta discussão, por 

firmar acordo “sobre a importância de que os Direitos Humanos passassem a ser conteúdo 

programático da ação dos Estados nacionais” (PNDH, 2010, p. 15). Para tanto se recomendou 

a formulação e implementação de Planos e Programas Nacionais de Direitos Humanos. 

O Brasil foi um dos primeiros países a formular planos e programas de promoção aos 

direitos humanos, precedido apenas de Austrália e Filipinas. O Programa Nacional de Direitos 

Humanos do Brasil foi o primeiro lançado na América Latina e o terceiro no mundo, teve 

como objetivo central “apresentar propostas concretas de caráter, administrativo, legislativo e 

político-cultural que buscassem equacionar os problemas que impossibilitavam ou 

dificultavam a plena realização dos direitos humanos no Brasil”. 

A instituição do Plano Nacional de Direitos Humanos pelo decreto 1904/96 em 13 de 

maio de 1996 foi um importante passo para as políticas de promoção aos direitos humanos no 

Brasil, porém este foi apenas um dos primeiros passos. Gradativamente o país vem 

desenvolvendo e aprimorando ações no campo dos direitos humanos, o PNDH encontra-se 

hoje na sua terceira edição, no que toca à educação defende que “o desenvolvimento de 

processos educativos permanentes visa a consolidar uma nova cultura dos direitos humanos e 

da paz”. (PNDH, 2010, p.23). 

O eixo Educação e Cultura em Direitos Humanos presente no PNDH-3 está 

organizado em cinco diretrizes com objetivos determinados e ações programáticas. As 

diretrizes versam sobre a efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional de 

educação em Direitos Humanos para fortalecer a cultura de direitos; o fortalecimento dos 

princípios da democracia e dos Direitos Humanos nos sistemas de educação básica, nas 

instituições de ensino superior e nas instituições formadoras; o reconhecimento da educação 
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não formal como espaço de defesa e promoção aos Direitos Humanos; a promoção da 

educação em Direitos Humanos no serviço público; a garantia de direito à comunicação 

democrática e o acesso a informação para a consolidação de uma cultura em Direitos 

Humanos. 

A temática dos direitos humanos numa perspectiva educacional é relativamente 

recente no Brasil. Segundo Viola2 (2010) já em meados da década de 1980 educadores 

brasileiros estabeleceram relações com o Instituto Interamericano de Direitos Humanos 

(IIDH) e com a Comissão de justiça e paz do Uruguai resultando e realizações de seminários 

no Brasil com a participação de educadores brasileiros em cursos do IIDH. 

A partir dos inúmeros debates travados principalmente na década de 1990, a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos cria em 2003 o Comitê Nacional de Educação em Direitos 

Humanos, composto por representantes do Estado e por especialistas da educação em direitos 

humanos, a finalidade do Comitê era a de elaborar o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH). Para Viola “busca-se, deste modo, construir uma política pública mais 

do que estatal, para avançar no processo de democratização da sociedade brasileira a partir da 

construção de uma cultura de direitos humanos, o que pressupõe um movimento em busca da 

emancipação”. (2010, p.27). 

O Comitê elaborou primeira versão do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos em 2003, no entanto apenas serviu de base para as discussões que ocorreram em 

grande parte dos Estados da Federação. Segundo Viola, o processo de elaboração do PNEDH 

envolveu a participação de diversos segmentos, os sistemas de ensino, público e privado, a 

sociedade civil, sobretudo os setores ligados aos meios de comunicação, e do Estado, nas 

áreas de justiça e segurança. As audiências públicas, palestras, seminários, mesas redondas e 

videoconferências realizadas no período de 2003 a 2004 resultaram na atual versão divulgada 

a partir de 2006. A implementação do PNEDH visa, sobretudo,  

[...] difundir a cultura de direitos humanos no país. Essa ação prevê a 
disseminação de valores solidários, cooperativos e de justiça social, uma vez 
que o processo de redemocratização requer o fortalecimento da sociedade 
civil, a fim de que seja capaz de identificar anseios e demandas, 
transformando-as em conquistas que só serão efetivadas, de fato, na medida 
em que forem incorporadas pelo estado brasileiro como políticas públicas 
universais. (BRASIL, 2007, p.18). 
 

O PNEDH surge então como um importante documento para a legitimação da 

Educação em Direitos Humanos, nele estão as bases para o desenvolvimento de uma 

educação capaz de promover uma cultura de paz, de respeito à dignidade humana, englobando 
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todos os níveis de educação desde a educação básica à superior, além da educação não-formal 

e dos profissionais do sistema de justiça e segurança. 

A educação em direitos humanos para Benevides (2007) parte de três pontos: 

“primeiro, é uma educação permanente, continuada e global. Segundo, está voltada para a 

mudança cultural. Terceiro, é educação em valores, para atingir corações e mentes e não 

apenas instrução” (p. 346). Neste entendimento não se pode pensar que a educação em 

direitos humanos é só mais um conteúdo a ser abordado. Em verdade, a educação em direitos 

humanos é uma conquista para a vida inteira, pois está ligada às lutas sociais. Não é possível 

dar “aulas” em educação em direitos humanos e sim assumir tal temática como marca 

cultural. Finalmente, é necessário colocar a educação em direitos humanos no campo dos 

valores sociais e como tal precisa ser desenvolvida como experiência de vida. 

 
 

2. A EXPERIÊNCIA NARRADA E A VOZ DA EXPERIÊNCIA 
 

Por meio do projeto de extensão intitulado Formação Permanente em Direitos 

Humanos para professores da rede pública de Alagoas e discentes do curso de 

Pedagogia: vivências em direitos humanos na sala de aula estamos desenvolvendo 

atividades pedagógicas inseridas no interior da disciplina eletiva “Educação em Direitos 

Humanos” que está sendo ofertada desde 2011.1 para o curso de Pedagogia da UFAL.  

Fundamentados em discussões teóricas, realizadas durante a primeira parte da 

disciplina, os alunos elaboraram propostas sobre a inclusão da temática dos Direitos Humanos 

no Projeto Político Pedagógico de algumas escolas públicas de Alagoas e também 

desenvolveram proposta no interior da universidade. 

Para um aprofundamento dos conhecimentos acerca da temática foram discutidos: O 

Estudo sobre a função social da escola e da educação no contexto da sociedade 

contemporânea; reconstrução histórica no processo de afirmação dos direitos humanos na 

sociedade brasileira; embasamento conceitual sobre os direitos humanos e discussão sobre a 

inserção da temática dos direitos humanos na malha curricular dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino; elaboração de proposta sobre a inserção dos direitos humanos no 

Projeto Político Pedagógico das escolas públicas e privadas de Alagoas. 

Sinteticamente os cursistas da disciplina elaboraram uma proposta de vivência da 

temática dos direitos humanos em sala de aula, estabeleceram debates com as escolas em 

todos os segmentos (professores, gestores, funcionários e alunos) posteriormente 

apresentaram os resultados de implementação em sala de aula.  Algumas das pesquisas e 
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propostas de trabalho realizadas pelos alunos já se encontram publicadas em eventos 

científicos. 

Portanto, o referido projeto proporcionou aos alunos um maior contato com a 

realidade da sala de aula maceioense e ao mesmo tempo trouxe elementos para que possam 

encontrar saídas no sentido de problematizar a questão dos Direitos Humanos no processo 

educacional. 

A partir de propostas já desenvolvidas anteriormente, os alunos trabalharam cinco 

temáticas em escolas distintas, a saber:  

• Violência e barbárie na perspectiva dos direitos humanos. 

• O direito a ter direitos: diálogos abertos na escola. 

• Educação: direito ou obrigação? 

• Merenda escolar: um direito do aluno. 

• Discussão do bulling na escola sob a perspectiva dos direitos humanos: o 

papel da mídia. 

• Os direitos humanos e as relações étnicorraciais. 

• A violência doméstica e os reflexos na educação. 

• Reflexão conceitual acerca dos direitos humanos. 

• Direitos Humanos, diversidade e cidadania. 

• Os direitos humanos de pessoas com deficiência. 

Com o desenvolvimento do projeto, trazemos resultados bastante significativos. A 

discussão da temática dos direitos humanos em educação gradativamente vem ocupando 

espaço na sala de aula das escolas da rede pública de Maceió. Apesar de ainda ser notório um 

discurso equivocado acerca dos direitos humanos por parte do corpo docente e discente das 

escolas, percebemos que a resistência em aceitar a inserção desta discussão em sala de aula 

tem caído. Em projetos desenvolvidos anteriormente a este3, não raro encontramos discursos, 

por parte do corpo docente e discente, do tipo “Pra quê direitos humanos na escola? Direitos 

humanos só servem para defender bandidos”. 

Os dez projetos desenvolvidos pelos discentes do curso de Pedagogia foram bem 

aceitos pelas escolas e apesar de ser uma ação pontual este foi um importante passo na 

inserção da temática nas escolas para a real efetivação do que defende o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos. Portanto, salientamos a relevância do desenvolvimento do 

projeto, conforme defende o PNEDH (2007): “Não é apenas na escola que produz e reproduz 

o conhecimento, mas é nela que esse saber aparece sistematizado e codificado. Ela é um 
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espaço social privilegiado onde se definem a ação institucional pedagógica e a prática e 

vivência dos direitos humanos”. (p. 23). 

 Ressaltamos que obtivemos êxito nos objetivos pretendidos e atingimos algumas 

metas propostas em curto prazo, o primeiro passo foi dado e as escolas demonstraram 

interesse em dar continuidade às discussões iniciadas pelos discentes do curso de Pedagogia. 

Salientamos que a inscrição da temática dos direitos humanos no âmbito da Academia 

e sua transposição à educação básica em Alagoas permite-nos pesquisar e ensinar valores 

enquanto atividade formativa. Queremos, pois, incentivar a promoção da Educação em 

Direitos Humanos no serviço público; a garantia de direito à comunicação democrática e o 

acesso à informação para a consolidação de uma cultura em Direitos Humanos. 

 

3. A GUISA DE FINALIZAR A NARRATIVA 
 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 
que se passa não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada acontece. Dir-se-ia que tudo o 
que passa está organizado para que nada nos aconteça. (LAROSSA, 2001, 
p.2).   
 

Com este projeto não encerramos a experiência. Pelo contrário: apenas iniciamos 

nosso percurso. Sabemos que temos muito que caminhar, mas queremos palmilhar cada 

trecho do terreno sensível ao que nos toca. Ao que nos faz viver. Em tempo difíceis e 

fragmentários é importante recuperar a utopia.  

Para discutir direitos humanos como saber educativo é preciso desenvolver certa 

vontade dialógica, construir uma “ponte” comunicativa de forma que seja possível 

desenvolver a própria consciência quanto à condição dos sentimentos assim como das 

emoções. A principal conclusão que chegamos pode ser resumida da seguinte forma: não há 

como introduzir tal temática em sala de aula sem um competente projeto de formação 

contínua para os docentes, uma vez que são estes que terão a responsabilidade pedagógica de 

abordar tal temática em sala de aula. 

Além do mais é preciso colocar a temática dos direitos humanos no planejamento 

coletivo escolar, principalmente inseri-lo projeto político pedagógico das escolas. Por fim, 

colocamos que as pessoas envolvidas no desenvolvimento do projeto consideram-no 

importante, pois temos a oportunidade de partilhar experiências educativas que podem se 

converter em espaços de luta coletiva. 
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