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Resumo: A extensão universitária pressupõe a troca de saberes entre 

universidade e comunidade. É conhecida sua importância enquanto ferramenta 

de desenvolvimento e emancipação do estudante, e da comunidade envolvida. 

É sabido também, que o conhecimento em direitos humanos é essencial em uma 

sociedade que se quer democrática. Nesse sentido, por compreender a 

importância do apoderamento de tal conhecimento por todos, que nós - os 

autores, além de outros colegas, e o professor Fernando Menezes -, 

desenvolvemos o projeto de extensão Direitos Humanos na Escola: educação 

em direitos humanos no ensino médio do município de Iguatu/CE.  Para este 

trabalho, cujo objetivo é compartilhar nossas impressões acerca da aplicação do 

projeto, utilizamos a metodologia narrativo-descritiva. Foram realizadas 

pesquisas bibliográfica e documental como método de pesquisa – levantamento 

da literatura relacionada ao tema, obras de direitos humanos e relatórios 

elaborados durante a execução das ações. O projeto conta com quatro etapas, 

a saber:  formação teórica dos integrantes do grupo; divulgação do projeto; 

execução e; confecção, juntamente com os alunos atendidos pelo projeto, de 

uma cartilha sobre direitos humanos.  Inicialmente, foi idealizado para ser 

aplicado de forma presencial em 02 (duas) escolas de ensino médio da cidade 

de Iguatu. No entanto, nem sequer suspeitávamos o que adviria: a pandemia de 

COVID-19. A execução do projeto, entretanto, não estava em xeque; todos 

compreendíamos sua relevância. Fomos, pois, mediante as circunstâncias, 

impelidos a adaptarmo-nos. Por conta do ineditismo da situação e de 

peculiaridades inerentes a cada escola, nosso projeto ficou restrito a 01 (uma) 

escola, a EEMT Edson Luiz Cavalcante de Gouvêa. Semanalmente seria 

debatido um tema relacionado aos direitos humanos - saúde, igualdade, 

educação, liberdade, cidadania etc. Para tanto, novas ferramentas (e palavras) 

passaram a fazer parte, com mais intensidade, do cotidiano nesse novo contexto. 

Google Meet, Zoom, Classroom, Drive etc. foram instrumentos essenciais ao 

cumprimento do objetivo. Tendo em vista que o projeto ainda está em execução 
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(mar-dez 2020), concluímos preliminarmente que, a despeito das críticas e 

limitações – próprias às ferramentas utilizadas -, o saldo tem sido bastante 

positivo. O objetivo de despertar nos alunos a curiosidade acerca dos direitos 

humanos, apesar de tudo, tem sido alcançado. Além disso, a experiência prática 

propiciada aos extensionistas, tem elevado, de fato, o aprendizado a outro nível. 

Somos estimulados a estudar, a pesquisar, com ainda mais afinco. Os ganhos 

até aqui tem sido múltiplos, insurgentes e transformadores.  
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