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Simpósio: 29 - ESTUDOS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO, CULTURA E 
TERRITÓRIO EM DIREITOS HUMANOS NA AMÉRICA LATINA 
 
RESUMO: Com base ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (Brasil, 2013), 
cujas premissas conferem importância às práticas e ações realizadas no âmbito escolar, 
pretendemos discutir especificamente, no âmbito da Educação Infantil e Fundamental I, 
possibilidades de práticas pedagógicas e sequências didáticas em Educação em Direitos 
Humanos para crianças na idade de 3 a 11 anos. Dentre essas práticas, vamos discutir os 
resultados obtidos pela observação participante em contação de histórias, literatura infantil e 
jogos, que foram desenvolvidas no âmbito do desenvolvimento de dois projetos de ensino, 
pesquisa e extensão da Universidade Federal do ABC (São Paulo-SP). No primeiro  O canto 
das Iaras, Dandaras e Iansãs, iremos discutir de que forma a interseccionalidade de questões 
de classe, gênero, segundo Angela Davis (2016),  é importante para se combater violações nos 
direitos humanos na educação infantil. Analisaremos as biografias de mulheres negras 
brasileiras e africanas, que foram invisibilizadas pela história oficial. Essas biografias foram 
adaptadas para linguagem infantil no intuito de se realizar a contação de histórias para crianças. 
Apresentaremos resultados parciais da pesquisa de campo, ao analisar reações dos educandos 
frente a novas referências que trazem a representatividade para as mulheres pretas. O segundo 
projeto a ser analisado é o Educação em Direitos Humanos/ UFABC, voltado para formação 
continuada de professores da Educação Básica de professores da Redes Pública de escolas do 
ABC paulista e São Paulo (capital).  Nesse último, vamos utilizar como fonte os projetos de 
intervenção que foram realizados como trabalho de conclusão de curso nos anos de 2016/17, 
no intuito de mapear novas estratégias de se discutir direitos humanos nas tenras idades, como 
também diagnosticar os principais problemas enfrentados pelos educadores na esfera da EDH. 
Os resultados iniciais de nossa pesquisa levam a crer que para se propiciar uma formação em 
EDH, deve-se pensar em uma pluralidade de práticas pedagógicas, ao mesmo tempo, investindo 
na formação continuada dos professores e no enfoque visão transversal dessas opressões, não 
apenas privilegiando a classe, como também a questão étnica e de gênero.  
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