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Em português e espanhol, a palavra “colega” indica amizade. Queríamos uma palavra que 
fosse convidativa quando lida ou falada por pessoas de todos os lugares, mesmo que a 
palavra em si não fizesse parte do seu idioma.  O símbolo chinês para colega (          ) transmite 
a ideia de pessoas juntas em harmonia, e essa é a esperança deste manual. Colega convida 
todos a darem as mãos, juntarem os braços, e se unirem numa cultura universal dos direitos 
humanos.  Esperamos que os orientadores e professores que trabalharem com jovens 
adaptem o material deste manual de acordo com sua própria cultura e circunstâncias. Eles 
devem se familiarizar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como com a 
Convenção sobre os Direitos da Criança, ambas incluídas no final deste manual.
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Prefácio

COLEGA: Manual para Educação em Direitos Humanos é um trabalho do Escritório de Genebra 
para Educação em Direitos Humanos (GO-HRE) com escritório central em Genebra, Suíça. GO-HRE 
é institucionalmente afiliado e reconhecido junto às Nações Unidas pelo David M. Kennedy Center 
for International Studies da Universidade de Brigham Young em Provo, Utah, EUA.  

O manual é uma compilação de boas práticas e lições extraídas dos muitos manuais e excelentes 
programas de direitos humanos criados por organizações e indivíduos em todo o mundo, entre 
eles o Conselho da Europa, a Anistia Internacional, o Wergeland Centre e Equitas Play It Fair. 
Reconhecemos as publicações dessas organizações como uma grande parte do conteúdo deste 
manual. Seu trabalho e exemplos são inspiradores.  

COLEGA é um recurso de ensino para voluntários do GO-HRE que operam em diversos contextos 
nacionais e linguísticos em todo o mundo. Atualmente, está disponível em formato PDF para 
download gratuito em inglês e em português (com outros idiomas em perspectiva) para uso de 
educadores de direitos humanos.  

O objetivo pedagógico do COLEGA é duplo:  

A divulgação do conhecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, particularmente entre os jovens em idade escolar.  

Comportamento em direitos humanos. Um subproduto do conhecimento é o comportamento 
resultante dele. Pretendemos que o comportamento derivado do conhecimento dos 
direitos humanos aumente e crie o clima ou a cultura fundamentada nos princípios de 
direitos humanos.  

Nossa dívida é enorme junto àqueles que ofereceram o tempo e a especialização para pesquisar os 
muitos materiais disponíveis de educação em direitos humanos. São muitos agora para mencioná-
los individualmente. Devemos muito a eles.  

Não somos os primeiros, nem seremos os últimos, envolvidos na educação em direitos humanos. 
Esperamos que este manual aproveite os esforços contínuos para construir e fortalecer uma 
cultura global de direitos humanos, à medida que nos concentrarmos nas crianças, nossa melhor 
esperança para o futuro.  

COLEGA não está à venda e não tem fins lucrativos. Fizemos todos os esforços possíveis para citar 
fontes e adaptações. Pedimos desculpas por quaisquer omissões e ficaremos satisfeitos em corrigi-
las na próxima edição.

Genebra, Suíça
Junho 2018
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V isão Geral

QUAL É O OBJETIVO DO COLEGA? 
Este manual destina-se a promover a educação em direitos humanos em salas de aula e em 
ambientes descontraídos, como acampamentos de jovens ou clubes depois da escola, com 
atividades de aprendizado que não sejam apenas divertidas, mas também provocativas.  

A QUEM SE DESTINA?  
1. Crianças e jovens de 6 a 17 anos, para ajudar a estabelecer atitudes em direitos humanos na sua 
consciência e comportamento.  

2. Orientadores e professores, para melhorar o ensino e a promoção dos valores de direitos humanos 
em sua interação com as crianças, à medida que incorporarem as ideias e lições em atividades 
planejadas.  

O QUE HÁ NO MANUAL COLEGA?
O manual contém planos gerais de lições, dicas, práticas de ensino e atividades sobre direitos 
humanos específicos.  

COLEGA é dividido em quatro seções: 
Prefácio e Visão Geral 
Lições para Crianças
Lições para Jovens
Apêndices 
Fundamentações, Dicas de Ensino, Atividades, Brincadeiras,       
Revisão, Músicas, Glossário e Documentos das Nações Unidas

AS L IÇÕES
No final de cada lição, há uma tabela de “Notas e Reflexões do Orientador” para que você possa 
registrar quaisquer alterações, novas ideias ou desafios para referência futura.  

Você deve manter todos os originais em uma pasta para uso futuro ou referência.   
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V isão Geral

COMO USAR O MANUAL COLEGA 
• Leia as Fundamentações (Apêndice A), especialmente para que você esteja familiarizado com 
o histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

• Planeje as aulas e as atividades com antecedência. Identifique atividades e estratégias para 
atender em particular às necessidades de seus alunos e jovens.

• Leia as Dicas de Ensino e Glossário para ideias excelentes e definições.

• Compartilhe ideias, sucessos e desafios com demais orientadores sobre o uso do Colega.  

• Ensinem as lições em ordem consecutiva. Essa sequência consolida mais facilmente o aprendizado 
e a retenção dos alunos.

(Adaptado de Play It Fair! Human Rights Education Toolkit for Children, 2008, Equitas - Centro 
Internacional de Educação em Direitos Humanos.


