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Introdução 
 
A Escola de Verão intitulada Educação para os direitos humanos é uma proposta que 
ocorre no âmbito da recém criada Cátedra de Direitos Humanos da AUGM, vinculada 
ao CP de Extensão da AUGM. 
 
Vivemos em uma sociedade profundamente desigual que apresenta indicadores 
alarmantes de violência e violação de direitos. Uma forma de intervir nessa situação se 
encontra nas políticas educacionais, no investimento ostensivo e efetivo em educação, 
o que exige a restauração da autoridade do Estado para, no mínimo, atenuar essa 
realidade. O Estado, além de se constituir como protetor legítimo e como árbitro entre 
os conflitos que dividem as/os cidadãs/os ou os grupos privados tem a competência de 
fomentar e construir um sistema educacional capaz de disseminar uma cultura dos 
direitos humanos. Na maioria dos países latino-americanos, a temática dos direitos 
humanos ganhou saliência, sobretudo, como resposta à extensão das formas de 
violência social e política vivenciadas nas décadas de 1960 e 1970. Contudo, mesmo no 
contexto de redemocratização persistiu essa grave herança das violações rotineiras 
nas questões sociais, impondo-se uma cultura oligárquica, opressora, que preserva os 
padrões de reprodução das desigualdades e da violência que já é abertamente 
institucionalizada. Na atualidade, vivenciamos um rearranjo dessas forças 
conservadoras com fortes doses de autoritarismo e violência. Contudo, o debate e luta 
pelos direitos humanos e a formação para a cidadania democrática vem ganhando 
mais espaço e relevância no continente por meio de proposições da sociedade civil 
organizada e de ações governamentais no campo das políticas públicas, visando ao 
fortalecimento democrático. Alguns destaques como a lutas pela igualdade de gênero 
e também o debate sobre interculturalidade são dimensões de destaque na América 
Latina. 

 
Objetivo 
 
Promover a formação em Direitos Humanos com enfoque multidimensional e 
complexo que envolverá: aspectos históricos, políticos, sociais, educacionais, jurídicos, 
subjetivos e culturais, contribuindo com a construção de um espaço de reflexão e 
análise dos princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade humana, a 
democracia e uma sociedade livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais, 
educacionais e profissionais em direitos humanos. Como objetivos específicos 
apresentamos: Compreender e difundir a importância dos direitos humanos na 
construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática; • Contribuir para o 



 
fortalecimento de uma cultura de e para direitos humanos; • Propor a 
transversalidade da educação em direitos humanos, articulando diferentes áreas de 
conhecimento no âmbito. 
 
Cronograma 
 
17/02/2020 –  

2ª.feira/ Lunes 
18/02/2020- 

3ª.feira/Martes 
19/02/2020- 

4ª.feira/Miércoles 
20/02/2020- 

5ª.feira/Jueves 
21/02/2020 

6ª.feira/Viernes 

8:30– Abertura da 
escola de Verão/ 
Inauguración de la 
Escuela de Verano 
 
9 às 12:30  
Educação, direitos 
humanos e 
fortalecimento 
democrático/ 
Educación, 
Derechos 
humanos y 
Fortalecimiento 
democrático 
 
Docente:Profa. 
Adriana Orsini 
(UFMG) 

9 às 12:30:  
Educação para 
a Igualdade de 
Gênero/ 
Educación para 
la Igualdad de 
Género  
 
Docente: profa. 
Marlise Matos 
(UFMG)  

9 às 12:30:  
Práticas e políticas de 
educação para os 
direitos humanos – 
Educação 
Intercultural/ 
Prácticas y políticas 
de educación para los 
derechos humanos  - 
Educación 
intercultural 
 
Docente: Profa. María 
José Bournissent 
(Universidad Nacional 
del Litoral – 
Argentina)  

8:30 às 12:30:  
Desafios dos 
direitos humanos 
para a educação 
superior/ Desafios 
de los derechos 
humanos para la 
educación superior 
 
Docente: Profa. 
Neri de Barro 
(UNICAMP) 

9 às 11 horas: 
Encerramento: Redes 
para promover e 
defender os direitos 
humanos/ Cierre: 
Redes para promover 
y defender los 
derechos humanos 
 
Docente: Profa. 
Claudia Mayorga 
(UFMG) 
 

12:30: Almoço 12:30: Almoço 12:30: Almoço 12:30: Almoço 12:30: Almoço 

14 às 18: 
Documentos e 
tratados 
internacionais de 
referência/ 
Documentos y 
tratados 
internacionales de 
referencia 
 
Docente: 
Profa.Flor de 
María Meza 
(Universidad de la 
Republica – 
Uruguay)  

14 às 18:30  
Educação para 
a Igualdade de 
Gênero/ 
Educación para 
la Igualdad de 
Género  
 
Docente: profa. 
Marlise Matos 
(UFMG)  

14 às 18:30: 
Práticas e políticas de 
educação para os 
direitos humanos – 
Educação 
Intercultural/ 
Prácticas y políticas 
de educación para los 
derechos humanos  - 
Educación 
intercultural 
 
Docente: Profa. María 
José Bournissent 
(Universidad  
Nacional del Litoral – 
Argentina)  

14 às 18:30: 
Práticas e políticas 
de educação para 
os direitos humanos 
– Organização da 
informação para a 
memória, verdade e 
justiça/ Prácticas y 
políticas de 
educación para los 
derechos humanos– 
Organización de la 
información  para la 
memoria, verdad y 
justicia   
 
Docente: Profa. 
Maria Guiomar 
Frota (UFMG)  

 
Exposição “ Mundos 
Indígenas” – Espaço 
do Conhecimento da 
UFMG 

 



 
 

Programa da Escola de Verão 

TEMA Educação, direitos humanos e fortalecimento democrático 
/Educación, Derechos humanos y Fortalecimiento democrático 

DOCENTE RESPONSÁVEL Profa. Adriana Goulart de Sena Orsini (UFMG) adrisena@uol.com.br  

CARGA HORÁRIA 4 horas 

OBJETIVO Introduzir a temática dos temas referentes a educação, aos direitos 
humanos e ao fortalecimento democrático visando a 
problematização e a análise de possibilidades de suas realizações e 
interconexões. 

BIBLIOGRAFIAS DE 
REFERÊNCIA ou outras 

fontes (até 5) 

1. BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos / 
Presidência da República; Ministério da Justiça; Ministério da 
Educação; Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura. Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos. 2007.  

2. WARAT, Luis Alberto. Educação, Direitos Humanos, cidadania 
e exclusão social: fundamentos preliminares para uma 
tentativa de refundação. 2013. 

3. CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em Direitos Humanos: 
desafios atuais. In: SILVEIRA, R. M. G. et al. (Org.). Educação 
em Direitos Humanos: fundamentos teórico- metodológicos. 
João Pessoa: Editora Universitária – Universidade Federal da 
Paraíba, 2007. p. 414-427.  

4. FLORES, Joaquín Herrera. A Reinvenção dos Direitos 
Humanos. Florianópolis: Boiteux, 2009.  

5. Freire, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1967.  

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

Computador, projetor para arquivos de power point, internet e 
aparelho de áudio para vídeo da internet. 

TEMA Documentos e tratados internacionais de referência/ Documentos y 
tratados internacionales de referencia 

DOCENTE RESPONSÁVEL Profa.Flor de María Meza (Universidad de la Republica – Uruguay) 
flormameza@gmail.com 

CARGA HORÁRIA 4 horas 

OBJETIVO  

BIBLIOGRAFIAS DE 
REFERÊNCIA ou outras 

fontes (até 5) 

 

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

 

TEMA Educação para a Igualdade de Gênero/ Educación para la Igualdad de 
Género 

DOCENTE RESPONSÁVEL Profa. Marlise Matos (UFMG) 
matos.marlise@gmail.com  

CARGA HORÁRIA 8 horas 

OBJETIVO  

BIBLIOGRAFIAS DE  

mailto:adrisena@uol.com.br
mailto:flormameza@gmail.com
mailto:matos.marlise@gmail.com


 
REFERÊNCIA ou outras 

fontes (até 5) 

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

 

TEMA Práticas e políticas de educação para os direitos humanos – 
Educação Intercultural/ Prácticas y políticas de educación para los 
derechos humanos  - Educación intercultural 

DOCENTE RESPONSÁVEL Profa. María José Bournissent (Universidad Nacional del Litoral – 
Argentina) mjbournissent@gmail.com  

CARGA HORÁRIA 8 horas 

OBJETIVO Introducir en el conocimiento de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas; y especialmente en la problemática de la 
educación intercultural.  
Promover la reflexión en torno a politicas y prácticas de inclusión en 
educación superior. 

BIBLIOGRAFIAS DE 
REFERÊNCIA ou outras 

fontes (até 5) 

Antonio Carlos Seizer da silva e Adir Casaro Nascimento “Histórico da 
educação brasileira, povos indígenas e os desafios para a inserção 
dos indígenas e seus saberes na Educação Superior; en Educación y 
pueblos indígenas y afrodescendentes em América Latina: políticas y 
prácticas de inclusión, democratización y interculturalización” / 
Daniel Mato, Universidad Nacional de três de Febrero, 2017. 
Bournissent, María José “La experiência de interculturalidad e 
inclusión construída em la Universidad Nacional del Litoral en  el 
marco del Programa de Derechos Humanos” en Educación y pueblos 
indígenas y afrodescendentes em América Latina: políticas y prácticas 
de inclusión, democratización y interculturalización” / Daniel Mato, 
Universidad Nacional de três de Febrero, 2017. 
 
López, L. E., & Küper, W. (1999). La educación intercultural bilingüe 
en América Latina: balance y perspectivas. Revista Iberoamericana De 
Educación, 20, 17-85. https://doi.org/10.35362/rie2001041 
 
Tamagno, Liliana. Interculturalidad. Uma revision desde y com los 
Pueblos Indígenas. Naturalis.Repositorio Institucional de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo 
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20110902004939 

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

Pizarra, proyector, pantalla, internet. 

TEMA Desafios dos direitos humanos para a educação superior/ Desafios 
de los derechos humanos para la educación superior 

DOCENTE RESPONSÁVEL Profa. Neri de Barros  (UNICAMP) neri.barros@reitoria.unicamp.br  

CARGA HORÁRIA 4 horas 

OBJETIVO Discutir a relação entra a universidade e os direitos humanos do 
ponto de vista de seus dois sentidos fundamentais: a atenção à 
comunidade universitária e o engajamento da comunidade 
universitária, em particular, do pensamento científico com a pauta 
ética (pessoal e profissional) de respeito, defesa a promoção dos 
Direitos Humanos.  

BIBLIOGRAFIAS DE MANCUSO, Stéfano. Revolução das plantas. São Paulo:UBU, 2019. 

mailto:mjbournissent@gmail.com
https://doi.org/10.35362/rie2001041
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/id/20110902004939
mailto:neri.barros@reitoria.unicamp.br


 
REFERÊNCIA ou outras 

fontes (até 5) 
MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas:Editora 
da Unicamp, 2019. 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI. Para 
uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. São 
Paulo:Cortez, 2011. 
SAUNDERS, George. Dez de dezembro. São Paulo:Cia. das Letras, 
2013. 
SNYDER, Timothy. Sobre a tirania. Vinte lições do século XX para o 
presente. São Paulo:Cia. das Letras, 2017. 
 

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

Computador, data show e som para reprodução de vídeo da internet  

TEMA Práticas e políticas de educação para os direitos humanos – 
Organização da informação para a memória, verdade e justiça/ 
Prácticas y políticas de educación para los derechos humanos– 
Organización de la información  para la memoria, verdad y justicia   

DOCENTE RESPONSÁVEL Profa. Maria Guiomar Frota (UFMG) frotaguiomar@yahoo.com.br  

CARGA HORÁRIA 4 horas 

OBJETIVO  

BIBLIOGRAFIAS DE 
REFERÊNCIA ou outras 

fontes (até 5) 

 

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

 

TEMA Redes para promover e defender os direitos humanos/ Redes para 
promover y defender los derechos humanos 

DOCENTE RESPONSÁVEL Profa. Claudia Mayorga (UFMG) claudiamayorga@ufmg.br  

CARGA HORÁRIA 2 horas  

OBJETIVO  

BIBLIOGRAFIAS DE 
REFERÊNCIA ou outras 

fontes (até 5) 

 

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

 

 

Observações 

As despesas de passagem serão custeadas pelas universidades de AUGM que atuarão 

na Escuela de Verano; 

A hospedagem dos professores convidados será custeada pela UFMG – universidade 

receptora; 

Custos com alimentação para os professores convidados serão custeados pela UFMG; 

Divulgação: será realizada pela equipe da UFMG; 

mailto:frotaguiomar@yahoo.com.br
mailto:claudiamayorga@ufmg.br


 
Material para participantes cursistas: responsabilidade da UFMG. 


