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Livro Direitos Humanos em Debate: Comunicação, reflexão e arte para a 

sociedade 

 

Fruto de um curso de extensão que contou com apoio de uma emenda 

parlamentar federal, o Núcleo de Apoio a Eventos e Comunicação da Faculdade 

de Educação junto com a direção da unidade de ensino lançou em setembro de 

2019 o livro impresso e digital gratuito “Direitos Humanos em Debate: Educação 

e marcadores sociais da diferença”. A obra apresenta palestras, rodas de 

conversas e intervenções realizadas pela Faculdade de Educação durante todo 

o ano 2018.  Ao todo, foram 10 encontros, sempre à noite, favorecendo a 

logística de quem trabalhava durante o dia, onde cerca de 30 pessoas de várias 

regiões do país foram até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), trocar experiências sobre Direitos Humanos, em suas mais variadas 

perspectivas, mostrando a pluralidade e emergência do tema para mais de 1,5 

mil participantes presenciais. O livro traz com fidelidade as falas dos palestrantes 

(em sua maioria, transcrições das palestras realizadas durante o curso) 

recuperando o momento em que nasceram, traduzindo a diversidade da 

expressão de cada um. A obra, que teve 300 edições impressas gratuitas, além 

de ser digital, foi entregue aos interessados e também às bibliotecas púbicas, 

com o desejo de facilitar o acesso e fomentar o debate sobre o tema. Através da 

comunicação e das artes, o livro, de forma especial pela internet, tem a 

capacidade de rememorar o tempo passado na mesma proporção em que 

propõe o desafio de pensar o amanhã pelas palavras que ficam, por meio de 

perguntas e das reflexões que os participantes transmitiram. 


