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RESUMO: Este trabalho explora a educação para os direitos humanos (EDH), a 
educação para paz e para a resolução de conflitos. O estudo tem como objetivo 
gerar conhecimento e dar novo sentido para o conteúdo da EDH, para que o 
mesmo seja entendido de forma mais ampla e abrangente e assim possibilitar 
uma melhor educação, preparação e orientação dos profissionais da área. Em 
razão do aumento da violência e da intolerância, o presente estudo se faz 
importante, tendo em vista a necessidade de se criar ambientes fundados no 
respeito, igualdade e liberdade que se dará com a formação de profissionais 
aptos não só a transmitir conhecimento e conceitos relacionados a direitos 
humanos, mas também preparados para prevenir abusos e intolerância, lidar 
com disputas e resolver conflitos. O tema deve ser estudado e aplicado, tendo 
em vista a apresentação de uma realidade bastante preocupante, no que diz 
respeito às relações pessoais, nas comunidades, nos países e no mundo. 
Embora se tenha avançado muito em relação ao respeito às minorias, a 
intolerância de diversas naturezas, tais como social, religiosa, racial, de gênero 
ainda está presente na sociedade contemporânea. Por isso a reflexão, a 
aprendizagem e a disseminação de valores fundamentadores dos direitos 
humanos, por meio do educador é imprescindível. Assim, EDH, resumidamente, 
teria por finalidade dialogar sobre a deferência aos direitos dos indivíduos e às 
liberdades fundamentais; promover a compreensão, a tolerância, e a igualdade; 
promover o desenvolvimento sustentável e socialmente justo; e fomentar a paz. 
Para que seja possível fomentar a paz, faz-se necessária a educação para a paz, 
a pesquisa e explicação sobre as raízes da violência; é imprescindível ensinar 
alternativas à violência; demonstrar que a paz é um processo que varia de 
acordo com o contexto e reduzir as tensões demonstrando que o conflito é 
onipresente. Considerando a onipresença do conflito, mister o ensino de 
resolução de conflitos. O conteúdo seria basicamente a preparação dos 
indivíduos para ações de humanização de relações, de melhoria da convivência 
por meio do aprendizado de processos, práticas e habilidades que ajudam a 
resolver conflitos individuais, interpessoais e institucionais; o ensino pertinente à 
dinâmica do poder e a sua influência nos conflitos; e a formas de como perceber, 
lidar e resolver conflitos. O trabalho é o resultado de pesquisa bibliográfica, em 
que se aplica a dialética para uma reflexão a respeito da prática educativa e 
formadora dos profissionais de EDH. Assim, este trabalho pretende apresentar 
exemplos exitosos oferecendo sugestões para formação continuada de 
profissionais e inclusão de tópicos relacionados à educação para a paz e 
resolução de conflitos nos currículos de EDH. 
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