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SIMPÓSIO ONLINE 70 

 
Simpósio: 

 
DIREITOS HUMANOS: AVANÇOS E RETROCESSOS DURANTE O PERÍODO 

PANDÊMICO 
 

Coordenadoras: 
Nome da Coordenadora 1: Rosana Oliveira Rocha 
Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 
Resumo Curricular: Doutoranda em Educação Psicologia da Educação e mestra em Educação 
pela PUC/SP. Pós-graduada em Planejamento, Implementação, Gestão e Avaliação de 
Educação à Distância pela Uff/RJ, licenciada em Letras – Português/Inglês pelo IESC/SP. 
Possui 21 anos de experiência na área de educação, visando à formação integral dos discentes 
e formação docente. Diretora de escola concursada, professora, pesquisadora e escritora. 
Elabora, monitora e aplica materiais e programas de educação em direitos humanos na 
Educação Básica. Criadora do Projeto A Corrente do Amor que tem mais de mil participantes 
e centenas de ações realizadas, em consonância com a BNCC. Autora de livros com a temática 
de Educação e Educação em Direitos Humanos. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa Núcleo 
de Pesquisa Internacional em Representações sociais (NEARS) da PUC/SP. Pesquisadora sobre 
Educação em Direitos Humanos e BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Apresentou-se 
em vários eventos acadêmicos e congressos nacionais e internacionais. Gestora de Projetos e 
Formadora na temática de Língua Portuguesa, Educação e Direitos Humanos. 
 
Nome da Coordenadora 2: Clarilza Prado de Sousa 
Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 
Resumo Curricular: Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (1968), mestrado em Educação (Psicologia da Educação) pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1979), doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1992), pós-graduação pela Ecole des hautes études en 
sciences sociales (1996) e pela Harvard University (1999). Foi Coordenadora da Área de 
Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 2007 
a outubro de 2014. Coordenadora do Comitê Científico Scielo/Educ@. Foi Coordenadora da 
Cátedra UNESCO de Profissionalidade Docente, que reúne mais de 34 grupos de pesquisas em 
torno da problemática da formação do professor do período de 2006 a 2013. É professor titular 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora permanente do Programa de Pós-
graduação em Psicologia da Educação e do Programa de Mestrado Profissional Formação de 
Formadores. Ministra as disciplinas Avaliação Educacional, Representações Sociais e 
Educação. É Líder do Grupo de Pesquisa Núcleo de Pesquisa Internacional em Representações 
sociais (NEARS) da PUC/SP, certificado pelo CNPq, que congrega alunos de iniciação 
científica, mestrando, doutorandos, pós doutorandos e professores nacionais e internacionais 
convidados. Coordenador do GT de Representações Sociais da ANPEPP- Associação Nacional 
de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia. Pesquisadora Produtividade em Pesquisa 1D. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

Os direitos humanos são essenciais para a construção de uma sociedade mais livre, 
igualitária e fraterna. Esses direitos, que visam à garantida da dignidade da pessoa humana, não 
foram conquistados de maneira rápida e fácil, mas ao longo do tempo, com muita luta, até 
culminar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em um período mundial de 
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Pandemia, como o vivido na sociedade atual, houve avanços e retrocessos em relação aos 
direitos humanos. A despeito de os retrocessos tornarem-se mais latentes, com situações como 
a miséria, desigualdade, violência, privação de direitos, também houve avanços no sentido da 
busca, da promoção e da efetivação desses direitos. Nesse sentido, o Grupo de Trabalho Direitos 
Humanos: Avanços e Retrocessos Durante o Período Pandêmico reunirá pesquisas, já 
concluídas ou em andamento, que enfoquem os direitos (individuais, sociais, coletivos e 
democráticos), nas diversas áreas sociais (educação, saúde, cultura etc.), a fim de desvelar as 
conquistas e/ou as perdas dos direitos humanos em período de pandemia no contexto social 
atual. Em momentos como esse, tratar de avanços e retrocessos, apresentados por  profissionais, 
movimentos sociais e instituições públicas, privadas ou do terceiro setor, é uma maneira 
colocarmos em ênfase esses direitos e não permitir que a dignidade humana seja ainda mais 
ameaçada do que já se encontra por essa doença. Desvelar o contexto dos direitos no período 
pandêmico não é apenas um desvelamento, mas uma possibilidade de entendimento para que 
mais lutas e conquistas continuem em direção à efetivação dos direitos humanos. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


