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RESUMO

A execução deste projeto possibilitará que tanto a Universidade, quanto o Poder Executivo Municipal de Itaperuna-RJ possam atender, de forma 
regional, as obrigações e diretrizes previstas em diversos diplomas normativos vigentes que tratam, especificamente da educação em Direitos 
Humanos. Citem-se, a título exemplificativo, o art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Diretrizes Nacionais para a Educação dos 
Direitos Humanos (Resolução 001/2012 - MEC), no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH-3) e Plano Nacional de Educação 
(PNE-2014), Diretrizes 13, 14 e 15 do Eixo Orientador IV do Programa Estadual de Direitos Humanos do Rio de Janeiro (PEDH/RJ) que impõem 
obrigatoriamente, como direito humano essencial a educação e a disseminação dos Direitos Humanos em todos os níveis de escolaridade. Diante 
dessa situação-problema e a fim de cumprir suas políticas institucionais. O projeto disponibilizará ao Município os profissionais docentes e os seus 
discentes integrantes desse projeto como colaboradores para o planejamento de uma Política Municipal de Educação em Direitos Humanos mais 
eficiente e contextualizada, reduzindo significativamente os custos orçamentários nesse sentido para a administração pública municipal de 
Itaperuna-RJ. Além disso, será produzido e depositado nas escolas material didático impresso e digital, especificamente elaborado em 
consideração ao nível de ensino, aos contextos social e cultural do público a que se destina, com a finalidades sinestésicas. Como resultado, 
tornar-se-á mais eficaz o processo de formação e conscientização de cidadãos aptos a atuar na sociedade em que vivem, participando com 
dignidade e competência das práxis coletivas, no desfrute aos direitos fundamentais, atendendo a mens legis das normas gerais e específicas 
vigentes sobre educação em direitos humanos. A investigação e extensão de resultados visam  contribuir para o melhor desempenho no 
planejamento e execução de políticas públicas do Município de Itaperuna voltadas para a educação em direitos humanos nas escolas públicas da 
cidade, abrangendo crianças da Educação Infantil e crianças/jovens do Ensino Fundamental na rede municipal de Itaperuna, através de pesquisas 
de campo, confecção e distribuição de material didático específico no tema, voltado para cada nível de ensino, social e cultural afetado na 
execução do projeto, para que se torne mais eficiente a educação em direitos humanos em atenção às normas vigentes. Como consequências: 1) 
avaliar o grau de consciência e conhecimento básico dos temas de direitos humanos dos estudantes, identificando os focos onde se faz necessário 
potencializar a disseminação desses saberes; 2) obter dados e construir métodos eficientes na ação sinestésica da educação em direitos humanos; 
3) fornecer à administração pública municipal de Itaperuna os produtos obtidos ao fim da pesquisa, organizando e contextualizando-os de forma 
sistematizada e clara, através de material pedagógico impresso e digital, além da produção acadêmico-científica de artigo, capítulo de livro ou 
livro com base na experiência vivida. Trata-se de estudo de natureza qualitativa de caráter descritivo de delineamento transversal, objetivando 
detectar as dificuldades de percepção e conscientização dos saberes de direitos humanos em escolares da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental das escolas municipais da cidade de Itaperuna-RJ.
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