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RESUMO: A pesquisa educacional da temática Educação em Direitos Humanos 
deve ir além de estudos que contemplem apenas a transmissão de 
conhecimento na área. No atual cenário global de crises econômicas, 
humanitárias e ambientais, com impacto direto nas pessoas, torna-se essencial 
ao processo pedagógico a incorporação de valores humanos como respeito, 
solidariedade, ética, honestidade, tolerância, justiça, paz, generosidade, entre 
outros, a fim da formação de uma cultura educativa que respeite a dignidade 
humana. A presente pesquisa é fruto da tese de doutorado A gestão social na 
atividade religiosa: o caso da Hallel Escola no Brasil, que teve como objetivo 
geral compreender e explicar as atividades educacionais e religiosas executadas 
pela Hallel Escola, conhecendo as propostas inscritas no projeto da mesma, 
tecendo reflexões sobre as atividades desenvolvidas e analisando a 
representatividade das ações para aqueles que dela são parte integrante. Sob 
esse prisma, considerando o objeto de estudo, a Gestão Social da atividade 
educacional religiosa, a curiosidade investigativa instigou averiguar os 
desdobramentos da atuação da Escola junto à sociedade e a percepção das 
pessoas envolvidas, tendo como base a formação de professores de ensino 
religioso multiplicadores desta cultura educativa que, além da instrução relativa 
à crença professada por eles, sustentam suas práticas pedagógicas com vistas 
à dignidade humana, tendo como finalidade precípua a promoção da Educação 
em Direitos Humanos fundamentada no ensino dos valores humanos. Ademais, 
justifica-se a importância da formação de professores de ensino religioso tendo 
em vista a menção ao gozo dos direitos e liberdades, previstos no artigo 1º da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, com notoriedade ao aspecto 
religioso. Ainda há que se esclarecer que a Hallel Escola é uma associação civil, 
portanto, uma organização não governamental pertencente ao Terceiro Setor, 
composta por voluntários. Finalmente, observa-se que se trata de pesquisa em 
andamento a qual, para construção do conhecimento científico, está sendo 
utilizado um conjunto metodológico baseado no método indutivo, observando a 
abordagem qualitativa através dos estudos exploratório e descritivo, e tendo o 
estudo de caso da Hallel Escola do Brasil como estratégia de pesquisa. 
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