
SIMPÓSIO 19 
 

Simpósio: 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA PRÁTICA: POLÍTICAS, MATERIAIS 

E PROGRAMAS 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Rosana Oliveira Rocha. 

Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

Resumo Curricular: Mestre em Educação e doutoranda em Psicologia da Educação pela 

PUC/SP. Pós graduada em Planejamento, Implementação, Gestão e Avaliação de Educação à 

Distância pela Uff/RJ, licenciada em Letras – Português/Inglês pelo IESC/SP. Possui 19 anos 

de experiência na área de educação, visando à formação integral dos discentes e formação 

docente. Diretora de escola concursada, professora, pesquisadora e escritora. Elabora, monitora 

e aplica materiais e programas de educação em direitos humanos na Educação Básica. Criadora 

do Projeto A Corrente do Amor que tem mais de mil participantes e centenas de ações 

realizadas, em consonância com a BNCC. Escreveu dois capítulos de livros em parceria com 

outros autores com a temática de Educação em Direitos Humanos. É pesquisadora do Grupo de 

Pesquisa Núcleo de Pesquisa Internacional em Representações sociais (NEARS) da PUC/SP. 

Sua dissertação foi sobre a temática de Educação em Direitos Humanos em Consonância com 

a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e seu projeto de Pesquisa no doutorado consiste 

no desenvolvimento de materiais didáticos e programas para a Educação em Direitos Humanos. 

Apresentou-se em vários eventos acadêmicos e congressos nacionais e 

internacionais. Coordena um programa de Educação em Direitos Humanos com quase 13 mil 

alunos, na Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB), autarquia da Prefeitura 

Municipal, responsável por administrar e manter excelência no funcionamento de nove 

Unidades Escolares. 

 

Nome da Coordenadora 2: Clarilza Prado de Sousa 

Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

Resumo Curricular: Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (1968), mestrado em Educação (Psicologia da Educação) pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (1979), doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (1992), pós-graduação pela Ecole des hautes études en 

sciences sociales (1996) e pela Harvard University (1999). Foi Coordenadora da Área de 

Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 2007 

a outubro de 2014. Coordenadora do Comitê Científico Scielo/Educ@. Foi Coordenadora da 

Cátedra UNESCO de Profissionalidade Docente, que reúne mais de 34 grupos de pesquisas em 

torno da problemática da formação do professor do período de 2006 a 2013. É professor titular 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora permanente do Programa de Pós 

Graduação em Psicologia da Educação e do Programa de Mestrado Profissional Formação de 

Formadores. Ministra as disciplinas Avaliação Educacional, Representações Sociais e 

Educação. É Líder do Grupo de Pesquisa Núcleo de Pesquisa Internacional em Representações 

sociais (NEARS) da PUC/SP, certificado pelo CNPq, que congrega alunos de iniciação 

científica, mestrando, doutorandos, pós doutorandos e professores nacionais e internacionais 

convidados. Coordenador do GT de Representações Sociais da ANPEPP- Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós Graduação em Psicologia. Pesquisadora Produtividade em Pesquisa 1D. 

 

Linhas de debate (descrição do Simpósio): 



A construção de uma sociedade com menos desigualdades passa pelo cumprimento dos 

direitos humanos e pela promoção da igualdade, do respeito às diferenças e da solidariedade. 

Tais concepções não devem estar apenas nos documentos normativos (como a DUDH, a 

Constituição Federal, a LDB, a BNCC, etc.), mas dentro das instituições e movimentos, 

possibilitando às pessoas não apenas conhecerem a teoria sobre direitos humanos, como terem 

a possibilidade de colocar esses direitos em prática. Nesse sentido, é necessário é 

imprescindível que existam ações educativas voltadas à legalidade, de indivíduos, grupos e 

instituições que visem à efetivação da educação em direitos humanos de maneira prática e 

significativa com materiais e programas destinados a esse fim. 

Ensinar direitos humanos é de grande importância social, tanto por conta das legislações 

que assim regem, quanto pela necessidade da formação de estudantes que exerçam sua 

cidadania, no sentido de promoverem e defenderem os direitos humanos para a construção de 

uma sociedade mais igual e solidária. Nesse sentido, o presente Grupo Temático contará com 

ações que visem à efetuem a educação em direitos humanos, podendo participar iniciativas da 

educação básica ou nível superior; sejam da educação formal, informal ou continuada, ou até 

mesmo o terceiro setor. Serão reunidos práticas de educação em direitos humanos, executada 

por tanto por profissionais, movimentos sociais e instituições públicas, privadas ou do terceiro 

setor, as quais objetivem a prática de direitos humanos, demonstrando-se práticas exitosas 

significativas para o país e para o mundo. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 

Inglês (X) 

  



SYMPOSIUM 19 
 

Symposium: 

 

EDUCATION IN HUMAN RIGHTS IN PRACTICE: POLICIES, MATERIALS AND 

PROGRAMS 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Rosana Oliveira Rocha. 

Institution: Pontifical Catholic University of São Paulo – PUC/SP 

Curricular Summary: Master in Education and PhD student in Educational Psychology at 

PUC / SP. Postgraduate in Planning, Implementation, Management and Evaluation of Distance 

Education by Uff / RJ, graduated in Letters - Portuguese / English by IESC / SP. He has 19 

years of experience in the area of education, aiming at the integral training of students and 

teacher training. Public school director, teacher, researcher and writer. It elaborates, monitors 

and applies human rights education materials and programs in Basic Education. Creator of the 

A Corrente do Amor Project, which has over a thousand participants and hundreds of actions 

carried out, in line with the BNCC. He wrote two book chapters in partnership with other 

authors on the subject of Education in Human Rights. She is a researcher at the Research Group 

Nucleus for International Research in Social Representations (NEARS) at PUC / SP. His 

dissertation was on the theme of Education in Human Rights in Consonance with the BNCC 

(National Common Curricular Base) and his research project in the doctorate consists of the 

development of didactic materials and programs for Education in Human Rights. Presented at 

various academic events and national and international congresses. He coordinates a Human 

Rights Education program with almost 13,000 students, at the Fundação Instituto de Educação 

de Barueri (FIEB), an autarchy of the City Hall, responsible for managing and maintaining 

excellence in the functioning of nine School Units. 

 

Name of Coordinator 2: Clarilza Prado de Sousa. 

Institution: Pontifical Catholic University of São Paulo – PUC/SP. 

Curricular Summary: Graduated in Psychology from the Pontifical Catholic University of 

São Paulo (1968), Master in Education (Educational Psychology) from the Pontifical Catholic 

University of São Paulo (1979), PhD in Education (Curriculum) from the Pontifical Catholic 

University of São Paulo (1992), post-graduate from Ecole des hautes études en sciences sociales 

(1996) and Harvard University (1999). She was Coordinator of the Education Area of the 

Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) from 2007 to 

October 2014. Coordinator of the Scientific Committee Scielo / Educ @. She was Coordinator 

of the UNESCO Chair in Teaching Professionality, which brings together more than 34 research 

groups on the issue of teacher education from 2006 to 2013. She is a professor at the Pontifical 

Catholic University of São Paulo and a permanent professor in the Graduate Program in 

Educational Psychology and the Professional Master's Program Training of Trainers. Teaches 

the subjects of Educational Evaluation, Social Representations and Education. He is the Leader 

of the Research Group Nucleus for International Research in Social Representations (NEARS) 

of PUC / SP, certified by CNPq, which brings together undergraduate students, master's, 

doctoral students, post-doctoral students and invited national and international professors. 

Coordinator of the WG of Social Representations of ANPEPP - National Association of 

Research and Graduate Studies in Psychology. 1D Research Productivity Researcher. 

 

Lines of discussion (symposium description):  



The construction of a society with less inequalities involves the fulfillment of human 

rights and the promotion of equality, respect for differences and solidarity. Such conceptions 

should not only be found in normative documents (such as the UDHR, the Federal Constitution, 

the LDB, the BNCC, etc.), but within institutions and movements, allowing people not only to 

know the theory of human rights, but also to have the possibility of putting these rights into 

practice. In this sense, it is essential that there are educational actions aimed at legality, of 

individuals, groups and institutions that aim to carry out human rights education in a practical 

and meaningful way with materials and programs designed for this purpose. Teaching human 

rights is of great social importance, both because of the laws that govern it and because of the 

need to train students who exercise their citizenship, in order to promote and defend human 

rights in order to build a more equal and solidary society. In this sense, the present Thematic 

Group will have actions aimed at carrying out human rights education, being able to participate 

in basic education or higher education initiatives; whether formal, informal or continuing 

education, or even the third sector. Human rights education practices will be brought together, 

carried out by professionals, social movements and public, private or third sector institutions, 

which aim at the practice of human rights, demonstrating successful practices that are 

significant for the country and the world. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 

English (X) 


