
Projeto Humanos 
Sistema de Informações em Direitos Humanos de Pernambuco 
 
“Durante o processo de trabalho, o conhecimento será socializado possibilitando que cada 
membro da equipe possa contribuir a partir  das especificidades de suas áreas de formação e 
de suas experiências de trabalho”. Extraído do Relatório de Reunião realizada em 18/02/08.  
Dra Mirtes Cordeiro  
Coordenadora do Projeto  
  
O Projeto Humanos, ação do Pró-Cidadania financiada pela União Européia, 
que tem por objeto a construção, "a partir da utilização de softwares interativos 
e demais instrumentos frutos do avanço das tecnologias da informação e 
comunicação, de condições necessárias para a viabilização do acesso 
universal aos dados públicos relativos à promoção e defesa dos direitos 
humanos em Pernambuco". 
 
Atividades realizadas de fevereiro a março de 2008. 
  
Reuniões de Trabalho para compreensão do Projeto e respectivo Cronograma 
de Atividades;  
Articulação com os parceiros, via cooperação para divulgação, preparação, 
agendamento e implementação das etapas de trabalho do Projeto SIDH – PE 
(atualmente, Humanos);  
Levantamento das entidades que têm suas atividades voltadas para a garantia 
e a articulação com Direitos Humanos;  
Realizados estudo e pesquisa sobre indicadores, conteúdos, instrumentos e 
bancos de dados relacionados aos Direitos Humanos (encaminhamentos para 
desenho do site e banco de dados – Arquitetura do Sistema);  
Definição das responsabilidades para realização dos Seminários (passos).  
 
Estudo dos Indicadores e dos Bancos de Informações em Direitos 
Humanos 
  
Definição das estruturas de eixos e temas;  
Estudo de caso dos temas;  
Levantamento dos bancos de dados públicos relativos aos temas;  
Definição da árvore de indicadores;  
Obtenção das fontes de dados publicadas na Internet e à venda;  
Identificação das fontes públicas de dados não publicadas.  
 
Projeto Humanos - Seminários nas Regiões de Desenvolvimento de 
Pernambuco 
Por Alexandre Bezerra e Carlos Filho 
 
O Instituto Brasileiro Pró Cidadania em parceria com a União Européia e com o 
Governo do Estado de Pernambuco, realizou seminários regionais e reuniões 
de trabalho junto às instituições e órgãos públicos, aproveitando a efetiva 
participação dos respectivos operadores de Direitos. 
 
O conjunto de seminários realizados promoveu a construção de subsídios e de 
estratégias com vista à implementação do sistema de informações em Direitos 



Humanos, sendo um instrumento que irá viabilizar de forma eficiente e 
participativa, o acesso universal aos dados oficiais sobre a garantia dos direitos 
humanos em Pernambuco. 
 
Foram mobilizados órgãos municipais e secretarias municipais de educação, 
assistência social, saúde e direitos humanos, bem como, articulação junto aos 
conselhos de direitos e tutelares, e representantes da sociedade civil, como, 
Quilombolas, entidades de defesa dos direitos das mulheres, crianças e 
adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, perfazendo um total 
aproximado de 500 pessoas em 146 municípios, nas mais diversas regiões, da 
zona da mata ao sertão pernambucano.  
 
Mais do que seminários de mobilização social em torno das temáticas, os 
encontros contavam com uma estrutura de moderna tecnologia, sendo um 
aparato para servir a uma série de dinâmicas de trabalho, dentre elas, as que 
funcionaram como instrumentos de avaliação sobre a compreensão dos 
processos desenvolvidos para a garantia dos Direitos Humanos na perspectiva 
de quem “vive na ponta” da execução e se defronta cotidianamente com as 
mais diversas formas de violação.  
 
Várias questões foram apresentadas pelos participantes, tais como: falta ou 
deficiência de estrutura material e/ou recursos humanos para o 
desenvolvimento das ações,  desvalorização profissional, baixos salários, no 
caso do setor público, ausência de programas de formação continuada e baixa 
capacidade de articulação com a rede estadual de proteção de direito, dentre 
muitas outras. 
 
O material produzido nos Seminários é utilizado para subsidiar a estruturação 
do Projeto Humanos, no que se refere à definição de indicadores ligados aos  
eixos temáticos e outros componentes que constituem o sistema de controle e 
monitoramento das violações dos Direitos Humanos no Estado de 
Pernambuco. 
 
O Sistema de Informações poderá ser acessado por todos os usuários, 
sobretudo, os operadores dos Direitos, possibilitando o planejamento e 
redirecionamento das políticas públicas para atendimento às demandas sociais 
existentes. 
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