
 

 

Projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente” 
http://direitoshumanos.up.pt/ 

 

Projecto em parceria internacional organizado e desenvolvido pelo consórcio INTER-CULTURAL:círculo de eventos 

(Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti e Universidade do Porto) a decorrer em Portugal. 

Equipa: coords. Miguel Prata Gomes (ESEPF) e Maria Pinto (UP); Paula Medeiros (ESEPF) e Walter Almeida (ESEPF). 

 

Este Projecto tem como cerne o ensino crítico dos Direitos Humanos. Visa, fundamentalmente, construir e trabalhar 

iniciativas educativas para que os Direitos Humanos possam ser apresentados, discutidos e interiorizados pelos jovens 

portugueses.  

O Projecto é parcialmente financiado pela Embaixada do Reino dos Países Baixos e apoiado pela Anne Frank House -

Holanda, Amnistia Internacional Portugal, Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, Universidade do Porto e 

Instituto Paulo Freire Portugal. 

O arranque desta iniciativa internacional foi dado em finais de Outubro 2009 com uma reunião de trabalho na Anne 

Frank House -Holanda e culminará com apresentação oficial do Projecto aos media no dia 1 de Junho de 2010 numa 

cerimónia pública no Edifício Histórico da Reitoria da Universidade do Porto com a presença dos investigadores, 

entidades e intervenientes no Projecto. 

  

 

Apresentação geral do Projecto “Aprender Direitos Humanos: Passado e Presente”. 

O Projecto divide-se em 3 sub-projectos educativos e duas actividades complementares: 

 

1. Sub-Projecto 1- Implementação do DVD Free2Choose (F2C). Tradução e legendagem do DVD F2C para 

português. Tradução e edição portuguesa do Manual F2C. Implementação e formação de professores 

utilizando metodologia do DVD F2C em escolas e outras instituições envolvendo jovens. Neste DVD 

apresentam-se pequenos clips de vídeo com situações dilemáticas sobre Direitos Humanos (ex. um grupo de 

neo-nazis manifesta-se publicamente ao abrigo da liberdade de expressão/manifestação… mas está a fazê-lo 

em frente a uma sinagoga emitindo palavras de ordem ofensivas para a cultura judia!). Esta situação 

dilemática é apresentada aos jovens, estabelecendo-se em seguida a discussão de acordo com determinada 

metodologia. Dentro deste Sub-Projecto, um grupo de jovens realizará também um vídeo clip apresentando 

uma situação dilemática envolvendo uma situação crítica de Direitos Humanos no contexto português. Estas 

actividades já se encontram em desenvolvimento. Este sub-projecto está directamente relacionado com o 

sub-projecto 3 - Realização da Assembleia Geral de Jovens sobre os Direitos Humanos.  

2. Sub-Projecto 2- Duas exposições: “Anne Frank –a History for Today” e “Retratos de Família”. A primeira é 

uma exposição com 34 painéis legendados pertencente à Anne Frank House onde se apresenta a história do 

Holocausto contada paralelamente à própria história de Anne Frank e sua família. A exposição mostra-nos a 

justaposição entre a história de Anne Frank (de sua família e dos outros ocupantes do “anexo secreto”) e dos 

eventos que conduziram Hitler e o Partido Nazi ao poder e que levaram às atrocidades da 2ª Guerra Mundial. 

A segunda exposição consiste num trabalho que irá ter cerca de 2000 fotografias a cores realizadas por 

crianças e jovens sobre as suas famílias onde também escreverão um pequeno texto “A minha família é:…”. 

Estas fotos de tamanho 20x20cm serão impressas em papel couchet sendo agregadas, obedecendo  

 

 



 

 

unicamente a critérios estéticos, em conjuntos de 25 peças. A totalidade desta exposição ocupará um espaço 

físico de cerca de 80m
2 

de parede simulando o efeito azulejo português. A organização destas actividades 

está em execução. 

3. Sub-Projecto 3- Organização e realização de uma “Assembleia Geral de Jovens sobre os Direitos Humanos”. 

Realização de uma reunião para apresentação das conclusões das escolas sobre a discussão havida aquando 

da implementação do DVD F2C. Esta actividade acontecerá no dia 1 de Junho 2010. A preparação do evento 

está em marcha em estreita colaboração com a Amnistia Internacional Portugal. 

4. Actividade Complementar 1- Realização de uma apresentação pública oficial do Projecto no dia 1 de Junho 

de 2010. Serão apresentados aos media os materiais/recursos do projecto e algumas conclusões e resultados 

prospectivos alcançados. Será também o momento da inauguração oficial das exposições (Sub-Projecto 2) e 

da realização da “Assembleia Geral de Jovens sobre os Direitos Humanos” (Sub-Projecto 3). Este evento irá 

realizar-se no Edifício Histórico da Reitoria da Universidade do Porto e contará com a presença dos 

investigadores, entidades oficiais e intervenientes no Projecto.  

5. Actividade Complementar 2- O acompanhamento e avaliação permanente estão a ser realizados dentro do 

marco da investigação-acção. 

 

 

Infor/Contactos: 

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 

a/c Miguel Prata Gomes 

Rua Gil Vicente 138-142 

4000-255 Porto –Portugal 

T 225573420/7 ext.222 F 225508485 E direitoshumanos@esepf.pt  

W http://direitoshumanos.up.pt/ 

 

Universidade do Porto 

a/c Maria Pinto 

Praça Gomes Teixeira 

4099-002 Porto –Portugal 

E direitoshumanos@esepf.pt  

W http://direitoshumanos.up.pt/  
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