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1. OBJETIVOS

Obje�vo geral

Conhecer e analisar ações e propostas educa�vas relacionadas aos direitos humanos, as relações étnico-
raciais, de gênero, sexualidade, religiosa, de faixa geracional, à educação especial e aos direitos
educacionais de adolescentes e jovens, à educação ambiental, e, suas ar�culações com a Educação em
Química.

                      

Obje�vos Específicos

- Refle�r a formação docente em Educação em Ciências e Biologia a par�r das perspec�vas dos Estudos
Culturais, da etnobiologia e da filosofia da diferença.

- Analisar o inves�mento que a Escola e o Ensino de Ciências e Biologia, dentre outras instâncias e
artefatos culturais realizam na (des)construção do apreço às diferenças.

- Iden�ficar polí�cas públicas e prá�cas educacionais voltadas aos Direitos Humanos e refle�r os
tensionamentos e ar�culações com o ensino de Ciências e Biologia.

- Analisar as aproximações e distanciamentos das produções curriculares que circulam na Educação em
Ciências e Biologia voltados a educação ambiental, aos direitos humanos, as relações étnico-racial, de
gênero, sexualidade, religiosa, de faixa geracional, à educação especial no contexto escolar.

 

2. EMENTA

Direitos Humanos não é “direito de bandido”; Direitos Humanos e suas violações mais frequentes;
Igualdade e Diferença; Repensar a cultura; Máximos e Mínimos É�cos; Hannah Arendt e o conceito de 
Banalidade do Mal; O que pretendemos com a Educação em Direitos Humanos?; Educação em Química e
Direitos Humanos, um diálogo possível?; Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade;p Elaboração de
oficinas pedagógicas em Direitos Humanos; Elaboração de materiais didá�cos em Ciências a par�r dos
princípios de Educação em Direitos Humanos; Conhecendo o preconceito a par�r de oficinas
pedagógicas; Oficinas sobre Gênero e Machismo, Questões étnico-raciais e racismo; superação da homo-
lesbo-trans-fobia, enfrentamento do preconceito por origem geográfica; Saberes tradicionais e
cien�ficos: um tema para a aula de Química?; Elaboração de projetos pedagógicos para aulas de Química;
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3. PROGRAMA

Módulo 1 – Olhares sobre a (In)Diferença 

1- Direitos Humanos como direito de Bandido – discu�r sobre a associação existente entre Direitos
Humanos como direitos de bandidos e promover a superação desta compreensão.

2-Olhar sobre o outro diferente – as diferenças existentes na sociedade e na sala de aula. Relações de
poder entre questões culturais e desigualdades sociais

3- Repensar a cultura – compreender o que são culturas e a importância desse conceito para os Direitos
Humanos

4- Tolerância, Máximos e Mínimos é�cos – agir em sociedade: relações é�cas e convivência entre
diferentes

5- Hannah Arendt e a banalidade do mal – discu�r sobre a perpetuação histórica de violências a par�r
do conceito de banalidade do mal

Módulo 2– Interlúdio

6-Educação em Direitos Humanos: um diálogo com os desafios atuais – princípios da educação em
Direitos Humanos

7- Pensar Educação em Ciências a par�r de uma perspec�va de Direitos Humanos – como é possível
relacionar educação em ciências e educação em direitos humanos?

8- Na práxis: a elaboração de oficinas, estratégias didá�cas e materiais didá�cos – a apresentação de
possibilidades didá�cas para o ensino de ciências

Módulo 3– Preconceito, discriminação e intolerância

9- Oficina Gênero, machismo e homofobia – realização de oficinas pedagógicas sobre gênero, machismo
e homofobia

10- Oficina Etnia e Racismo - realização de oficinas pedagógicas sobre questões étnico raciais

11- Discussão sobre preconceito Geográfico - realização de oficinas pedagógicas sobre preconceito por
origem geográfica

12- Oficina sobre Sexualidade e combate à homo-lesbo-trans-fobia - realização de oficinas pedagógicas
sobre sexualidades

13- Oficina sobre saberes tradicionais e cien�ficos. - realização de oficinas pedagógicas sobre saberes
tradicionais e cien�ficos

Módulo 4- Elaboração de Projetos para aulas de Ciências: teorizando a prá�ca e pra�cando a teoria

 14 - Como elaborar um projeto?

 15- Planejamento cole�vo dos projetos – elaboração de planejamentos para trabalhar com Direitos
Humanos e diversidades no ensino de ciências

 16- Apresentação dos trabalhos
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