
  

 
    

PROJETO 
EDUCAR DIREITOS HUMANOS

 
 

1 Histórico do Projeto Educar Direitos Humanos 
 
 
O Projeto Educar Direitos Humanos (EducarDH), 
desenvolvido pelo IDDH1, visa provocar uma mudança nas escolas 
públicas e privadas em Joinville, ampliando uma cultura de 
direitos humanos por meio da inclusão de temas de cidadania 
ética nas escolas. Assim, busca diminuir o bullying e a violência 
escolar, dialogando com projetos já existentes nas diversas 
escolas das redes, de combate à corrupção, drogas e 
sustentabilidade ambiental, por exemplo.  
 
Para alcançar esse objetivo, o projeto desenvolve materiais e 
metodologias utilizados tanto para a formação e sensibilização de 
professoras(es), orientadoras(es) educacionais, 
coordenadoras(es) pedagógicos e educadoras(es) para a 
Educação em Direitos Humanos (EDH), quanto para a 
curricularização desses temas. 

                                                           
1 O Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos – IDDH é uma 
organização não governamental, sem fins lucrativos, criada em 2004 na cidade 
de Joinville, Estado de Santa Catarina. Sua missão é promover a Educação para 
a Cidadania como meio de combater violações de direitos humanos e fortalecer 
a democracia no Brasil. O IDDH desenvolve suas atividades por meio de duas 
linhas de atuação: (i) Advocacy e Políticas Públicas: Diálogo entre 
Sociedade Civil e Governo, que busca impulsionar a construção e 

 
 
O projeto vem sendo desenvolvido desde 2010 e, ao longo desse 
tempo, já contou com a parceria da Clínica de Direitos Humanos 
da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), da Secretaria 
Municipal de Educação de Joinville, da Embaixada do Canadá no 
Brasil, da BrazilFoundation e da Perville. 
 
Além dessas parecerias institucionais e financeiras, o projeto tem 
dialogado também com outras organizações que atuam na área de 
EDH no Canadá. Desde 2010, o IDDH tem enviado sua equipe para 
se capacitar e se especializar em 
EDH na organização canadense 
chamada EQUITAS, por meio do 
seu principal curso: International 
Human Rights Training Program 
(IHRTP). Até o ano de 2018, 4 
pessoas do IDDH já foram 
capacitadas, com apoio financeiro 
da Embaixada do Canadá no 
Brasil. Desde 2017, o projeto 

implementação de políticas públicas no Brasil que garantam uma educação 
para a cidadania e os direitos humanos; (ii) Direitos Humanos na Educação, 
que visa produzir materiais pedagógicos, criar metodologias inovadoras e 
organizar treinamentos e capacitações sobre cidadania e direitos humanos 
para a educação formal e não formal. Para mais informações, acesse o site: 
http://iddh.org.br/. 

http://iddh.org.br/


  

 
    

dialoga também com a organização Social Justice Connection, em 
especial por meio de cooperação técnica com o programa 
educacional Educonnexion. 
 
Em 2011, a Conselheira Executiva do IDDH – Fernanda Brandão 
Lapa – foi contemplada com uma bolsa da Embaixada do Canadá 
(Faculty Enrichment Program – FEP) para aperfeiçoar 
metodologias e elaborar material de referência sobre direitos 
humanos para serem implementados nas escolas do Brasil. 

 
Já em 2015, com o apoio do Consulado do Canadá em São Paulo e 
da Embaixada do Canadá, foi realizada uma oficina para 50 
professoras(es) e educadoras(es) da rede de escolas públicas 
municipais de Joinville sobre os vídeos canadenses – Direitos do 
Coração, que foram distribuídos para 50 escolas públicas.  
 
No ano de 2016, a referida Embaixada apoiou a elaboração de 
material adequado para a realização de oficinas, oriundas do 
projeto EducarDH, para 75 orientadoras(es) educacionais das 
escolas públicas da Rede Municipal que foram divididos em 3 
grupos (Grupos I, II e III). As oficinas ocorreram mediante a 
solicitação de formação, pela Secretaria de Educação do 
município de Joinville, para todas as escolas da rede municipal. 
 
Naquele ano, a execução do projeto foi dividida em 3 etapas: 1) 
Oficinas de Direitos Humanos, divididas em dois módulos de 
4h/a; 2) Implementação do plano individual/projeto, por meio do 
qual as(os) orientadoras(es) educacionais realizaram alguma 
atividade de EDH entre os meses de maio a setembro em suas 
escolas; 3) I Seminário Educar Direitos Humanos, no mês de 
novembro, no qual houve a apresentação de resultados e 
avaliação para debater sobre a EDH em Joinville. 

Em 2017, com apoio da Perville, o IDDH realizou um projeto 
piloto na Escola Municipal Doutor José Antônio Navarro Lins, 
também em 3 etapas: 1) Sensibilização sobre a temática com 
todas(os) as(os) funcionárias(os) da escola; 2) Oficinas, divididas 
em dois módulos de 4h/a, especificamente com as(os) 
professoras(es) das disciplinas de História, Ciências, Geografia e 
Educação Física, para incluir temas de direitos humanos e 
cidadania de forma transversal e estruturante nas suas 
respectivas matrizes curriculares, nas turmas do 6º ano do Ensino 
Fundamental II; 3) II Seminário Educar Direitos Humanos, no mês 
de outubro, para apresentar os resultados e metodologias do 
projeto piloto. 
 
Em 2018, para poder formar mais professoras(es) no tema de 
direitos humanos, assim como possibilitar um canal de 
compartilhamento de boas práticas em EDH,  o IDDH, com o apoio 
da Perville e da BrazilFoundation, desenvolveu o projeto 
EducarDH em duas etapas: 1) Desenvolvimento da Plataforma 
EducarDH, um espaço virtual para compartilhamento de 
experiências de EDH no ensino; 2) III Seminário Educar Direitos 
Humanos, em novembro de 2018, para lançamento da Plataforma 
EducarDH e sensibilização/engajamento das(os) professoras(es), 
orientadoras(es) educacionais, diretoras(es) e demais 
educadoras(es), além do poder público, sobre a inclusão de temas 
de cidadania e direitos humanos no ensino formal e popular e uso 
da Plataforma para formação em direitos humanos e para 
compartilhamento de experiências. Para tanto, houve a palestra 
“Projeto Mulheres Inspiradoras: Educação para a Transformação 
Social”, proferida pela professora Gina Vieira Ponte, autora do 
referido projeto, que se tornou uma política pública de EDH no 
Distrito Federal. 
 



  

 
    

 
 Plataforma EducarDH  
 
  
 
A Plataforma EducarDH é uma plataforma virtual desenvolvida 
para educadoras(es) que desejam incluir temas de cidadania e 
direitos humanos em suas práticas pedagógicas e realizar a EDH.  
 
Ela se divide em 2 ambientes nos quais a(o) usuária(o) tem acesso 
gratuito a: Formação Cidadania e EDH, composto por módulos 
temáticos com vídeos, textos e infográficos que visam contribuir 
com a formação de educadoras(es) e desenvolver habilidades 
para trabalhar a cidadania e a EDH na prática pedagógica de 
educadoras(es) e ao Repositório EDH, um portal virtual 
colaborativo com práticas pedagógicas cadastradas por 
educadoras(es) de todo o Brasil que desejam compartilhar suas 
experiências exitosas na inclusão de temas de cidadania e direitos 
humanos em suas salas de aula e outros espaços educativos. 
 

 

A Plataforma EducarDH está alinhada às novas tecnologias e aos 
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, especialmente ao 
ODS nº 4 (Educação de Qualidade) e sua meta nº 7, que versa 
sobre EDH: 

 
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram 
conhecimentos e habilidades necessárias para 
promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 
entre outros, por meio da educação para o 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, 
promoção de uma cultura de paz e não violência, 
cidadania global e valorização da diversidade cultural 
e da contribuição da cultura para o desenvolvimento 
sustentável 

 
Além disso, ela representa um novo passo para o projeto 
EducarDH, pois visa responder à duas grandes demandas das(os) 
educadoras(es) que participaram de etapas anteriores do projeto, 
quais sejam: formação continuada em direitos humanos e a 
criação de uma rede de compartilhamento de boas práticas e 
experiências exitosas de EDH. 
 

Acesso à Plataforma EducarDH 
 

https://iddh.org.br/formacao-edh/ 
https://iddh.org.br/repositorio-edh/ 
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