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Introdução: Os professores da rede municipal do ensino fundamental da cidade de Ribeirão 
Corrente/SP explicitaram a necessidade de aprofundamento temático e reciclagem constante para 
tratarem do tema “direitos humanos” em sala de aula, porquanto se trata de temática transversal na 
grade curricular, em decorrência dos parâmetros nacionais curriculares, fixados pela Lei de 
Diretrizes e Bases. Objetivos: O projeto, diante da necessidade apontada, desenvolve uma 
capacitação sobre Direitos Humanos junto aos professores de ensino fundamental da rede pública, 
objetivando aprimorar o desenvolvimento da matéria em sala de aula. Métodos: Cerca de 70 
profissionais, entre professores e outros profissionais da área da educação, são diretamente 
atingidos. O NETPDH, vinculado ao curso de direito da FCHS da UNESP, organiza mensalmente 
oficinas de capacitação em direitos humanos, nas quais docentes e pesquisadores vinculados ao 
núcleo, com titulação mínima de mestre, proferem palestras com temas previamente ajustados, 
após a qual é dada a palavra ao público que, estimulada, têm a possibilidade de reciclar seus 
conhecimentos, bem como, de apresentar experiências vividas em sala de aula e compartilhar 
soluções com os demais envolvidos. Resultados: Durante a execução do projeto, é possível 
perceber que, ao inserir temas de Direitos Humanos na escola, estimula-se o questionamento e a 
confrontação dos profissionais com as contradições do sistema educacional, com suas próprias 
contradições e com os conflitos cotidianos. O intuito é de que os profissionais da educação sejam 
multiplicadores da dos temas relativos a Direitos Fundamentais junto aos alunos do Ensino 
Fundamental da rede municipal de Ribeirão Corrente. Ao mesmo tempo, os membros do NETPDH 
aprimoram seus conhecimentos e vivenciam a aplicação prática de superação de deficiências no 
ensino fundamental, bem como na difusão do conhecimento científico. Além disso, é importante 
ressaltar que ocorre a inserção das atividades científicas da UNESP no âmbito regional no qual 
está inserida, o que permite uma maior integração entre os cidadãos e a comunidade acadêmica. 

 p.0282
6º Congresso de Extensão Universitária da Unesp, 2011. Águas de Lindóia, SP. Anais eletrônico... PROEX/UNESP. ISSN nº 2176-9761.


