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Os direitos humanos são inerentes a todas as 

pessoas, independentemente de raça, sexo, 

nacionalidade, etnia, idioma, religião opinião, 

origem ou qualquer outra condição e situação 

em que nasceram ou vivem.  

Eles incluem o direito à vida, à segurança, à 

liberdade, ao trabalho e à educação, entre 

muitos outros. Todos os indivíduos merecem 

estes direitos, sem discriminação. Mesmo 

assim, presenciamos torturas, prisões 

arbitrárias, trabalho escravo, cerceamento da 

liberdade de expressão, casamentos forçados, 

intolerância religiosa e falta de acesso à saúde 

e educação. Promover a reflexão e o 

compartilhamento de informações é uma 

maneira de mobilizar as pessoas para 

transformarem essa realidade. Para fortalecer 

essa atuação, o ODS 16 possui metas como a 

redução da violência e da mortalidade, a 

proteção às liberdades fundamentais e o fim 

do abuso exploração e todas as formas de 

violência contra meninos e meninas, entre 

outras. 

  

paz e justiça
Promover sociedades pacíficas e inclusivas

para o desenvolvimento sustentável, pro-

porcionar o acesso à justiça para todos e

construir instituições eficazes, responsáveis

e inclusivas em todos os níveis

16
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta desta ação é promover um debate 

sobre a situação atual e os desafios para a 

garantia dos direitos humanos no Brasil, 

envolvendo toda a comunidade escolar. 

O ponto de partida é a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que, apesar de ter sido firmada 

há quase 70 anos, ainda é pouco conhecida e, em 

muitos casos, desrespeitada. 

A ideia é chamar 2 ou 3 especialistas em direitos 

humanos, sejam eles ligados ao sistema formal de 

proteção dos direitos, como secretarias 

municipais e estaduais, promotoria ou ministério 

público, ou pessoas que atuam na defesa de 

direitos de mulheres, idosos, crianças, entre 

outros.  

Além do convite aos especialistas, é importante 

articular a participação de professores da 

instituição na organização e na mesa de debates. 

Assim, eles podem se tornar propagadores dessa 

discussão dentro da escola e mobilizar os alunos 

e familiares para participarem do evento.  

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[               ] PASSO 1: Apresentar a proposta e 

planejar.  

[               ] PASSO 2: Organizar a atividade. 

[               ] PASSO 3: Realizar o debate. 

[               ] PASSO 4: Registrar os resultados no 

Portal dos Voluntários. 

[               ] PASSO OPCIONAL: Mural sobre 

direitos humanos para as crianças. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para o facilitador 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do Fundamental II, Ensino Médio, 

EJA e jovens aprendizes. 

• Professores e demais profissionais da 

escola. 

• Pais e a comunidade. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  

 

Agende uma conversa com a escola para apresentação e planejamento da proposta. Possivelmente, a 

articulação será encaminhada com a coordenação pedagógica, que deverá indicar os professores que serão 

envolvidos na atividade. É interessante contar com a adesão, em especial, dos professores de história, filosofia, 

geografia e outras disciplinas da área de humanas. Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Disseminar o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, conscientizando a 

comunidade escolar sobre a urgência de se avançar rumo a um mundo mais justo e 

tolerante.  

o Compartilhar informações sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, abrangendo os 

avanços e desafios para a garantia dos direitos inerentes a todos os invidíduos.  

o Refletir sobre o papel do Estado, do sistema de proteção dos direitos humanos, da família e 

de cada pessoa no avanço das garantias consolidadas pelo documento.  

• Definir o local e o melhor momento para a realização: pode ser Dia Internacional dos Direitos 

Humanos (10/12) ou qualquer outra data.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 
o O voluntário: propõe e executa a atividade em parceria com a escola. 

o A escola: garante o envolvimento dos professores e viabiliza o convite aos debatores, pais e à 

comunidade.  

o A família e a comunidade: participam do evento. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar. 

 

 

 

 

 

  

PASSO 1 Apresentação e planejamento da ação 

 

ANTES DE FALAR COM A ESCOLA, INSPIRE-SE  

Em 2016, o coletivo Perifatividade mobilizou alunos do Ensino Médio de escolas públicas da 

Zona Sul de São Paulo para falar sobre direitos humanos. O trabalho deu origem ao livro e 

documentário “Perifatividade nas Escolas: A poética dos Direitos Humanos”, com textos, poesias 

e relatos sobre violações de direitos observadas pelos estudantes dentro de fora das escolas. A 

TV Brasil produziu uma matéria sobre o assunto. ASSISTA. 

https://perifatividade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WERVNJHxHFI
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Marque um bate-papo com os professores indicados para conduzir a ação junto com você. Nessa, conversa, 

explique que a proposta é realizar um debate sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trazendo 

especialistas para discutir o tema com a comunidade escolar, incluindo pais, corpo docente, funcionários, 

alunos do Ensino Fundamental II e séries acima. 

Esclareça que a ideia é discutir a situação dos direitos humanos no Brasil tendo por base este documento 

histórico, formalizado pela ONU em 1948 como um marco internacional para a garantia de direitos 

inerentes a todos as pessoas, independentemente de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 

religião ou qualquer outra condição. Eles incluem o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, à 

educação e ao trabalho, entre muitos outros.  

Apesar de o país ter evoluído nessa área, ainda há desafios enormes a serem transpostos. Como exemplo, 

você pode citar que, em maio de 2017, o Conselho de Direitos Humanos da ONU divulgou o resultado da 

revisão periódica dos direitos humanos no Brasil, com mais de 240 recomendações para que o país coíba a 

violência contra negros, mulheres, indígenas e a comunidade LGBTI, reduza a desigualdade social e a pobreza 

e amplie o acesso à educação, entre outros. Busque mais subsídios nas informações para o facilitador. 

Explique que, considerando as violações que ocorrem em todo o mundo, a ONU incluiu a proteção dos 

direitos humanos na Agenda 2030, que deve ser cumprida por todos os países. O 16º Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável, que integra essa agenda, estabelece metas para acabar com o abuso, 

exploração, tráfico, violência e tortura contra crianças e proteger as liberdades fundamentais, entre outras. 

Os professores conhecem bem a realidade das crianças e adolescentes da escola, incluindo eventuais 

violações a seus direitos, e podem oferecer sugestões valiosas para o debate. Acolha as contribuições do 

grupo. A proposta é que o encontro aconteça no período noturno para facilitar a participação dos 

palestrantes e da comunidade. Por fim, alinhe o que precisará ser providenciado para a realização do evento. 

Aqui alguns pontos importantes: 

 

Definição e preparação das turmas 

A ideia é envolver mais de uma turma. Veja com os docentes quais são as classes mais adequadas e se é 

possível destacar ao menos um professor para abordar o tema em sala de aula antes do evento. Algumas 

ideias para introduzir o assunto: 

• O professor de história pode situar o holocausto e as atrocidades cometidas durante as duas guerras 

mundiais para falar sobre a origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos.   

• Um dos docentes pode ler os 3 primeiros artigos da Declaração e pedir que os alunos comparem com 

a realidade que encontram no dia a dia.  

• Outra sugestão é ler para a turma uma notícia que mostre como essas violações ocorrem no dia-a-

dia. Pode ser desde o relato de trabalhadores encontrados em situações análogas à escravidão, 

exploração sexual ou trabalho infantil, até situações que revelam preconceitos enraizados em nossa 

sociedade, como o relato de racismo que um pai e seu filho sofreram em um shopping center de São 

Paulo - Leia a notícia publicada pelo G1. 

É importante, nessa conversa inicial, que os professores peçam aos alunos para apontar situações de violação 

de direitos humanos que observam no dia a dia, seja na escola, nas ruas e ou no ambiente familiar. Alguns 

exemplos que podem ser levantados: bulling, agressão, violência policial, abordagem desrespeitosa de 

PASSO 2 Organização da atividade  

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pai-acusa-seguranca-do-shopping-de-area-nobre-de-sp-de-racismo.ghtml
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garotas, desemprego, dificuldade para conseguir vaga em escola e assim por diante. Os alunos poderão 

preparar cartazes com os diferentes tipos de violações observadas para serem fixados no local do evento. 

 

Convite aos debatedores 

Podem ser convidados representantes de secretarias municipais ou estaduais dos direitos humanos, justiça e 

cidadania, mistério público, promotoria de direitos humanos, organizações não governamentais que atuam na 

área, advogados e especialistas em temas como direitos da mulher, das pessoas com deficiência e da infância 

e da juventude. Levante algumas indicações com a escola e use sua rede de contatos para identificar pessoas 

que possam ser convidadas para debater o tema. A escola deverá fazer o convite formal aos especialistas e, no 

envio, explicitar que os objetivos do debate são ampliar o conhecimento da comunidade sobre os Direitos 

Humanos e apresentar as principais situações de desrespeito que ocorrem no Brasil, bem como os caminhos 

para quem deseja denunciar violações. Solicite a confirmação de presença.  

A sugestão é que sejam trazidos entre dois e três convidados externos. Um voluntário ou um professor poderá 

assumir o papel de moderador. Para isso, é importante que ele pesquise antecipadamente sobre o tema e se 

prepare para conduzir o debate (veja nas informações para o facilitador). 

Cada convidado poderá fazer uma fala inicial de até 15 minutos e, então, o moderador poderá abrir o debate 

para que todos participem e tirem suas dúvidas, totalizando um evento de cerca de 1h30. O moderador 

poderá levar algumas perguntas previamente preparadas para usar caso a plateia não se manifeste. 

 

Convite aos pais e à comunidade 

A recomendação é que a escola passe uma circular interna para chamar os funcionários e professores para o 

evento e faça um convite especial aos pais e outras pessoas da comunidade. É importante dimensionar o 

número de participantes em função do espaço disponível para o encontro. Se necessário, pode-se pedir 

confirmação e, aos poucos, ir fazendo novos convites. 

 

Preparação do local 

É necessário providenciar mesa e cadeiras para os debatedores convidados, microfone e caixas de som, além 

de água, caneta e papel para anotações e formulação de perguntas, ao final. Se possível, providencie também 

um lanche para os convidados. Também poderá ser preparada uma faixa ou cartazes relacionados aos 16º 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para serem fixados no local. 

 

 

  
 

 
 

Chegue ao local do evento com antecedência para checar a organização do espaço, testar microfones e 

recepcionar os convidados. Na medida em que os palestrantes forem chegando, indique seus lugares à mesa 

e, quando a plateia estiver acomodada, faça a abertura do evento. Você, a direção ou coordenação da escola 

devem apresentar os convidados e a proposta do debate: discutir a situação atual e desafios para a garantia 

dos direitos humanos no Brasil. 

PASSO 3 Realizar o debate 

TEMPO NECESSÁRIO: 1h30  

v 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
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Nessa abertura, é importante situar que a proteção dos direitos humanos faz parte do 16º Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem como foco “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. Algumas das metas, dentro desse ODS, são acabar com o 

abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura e proteger as liberdades 

fundamentais. É interessante ponderar que esse é um desafio gigantesco e que requer o envolvimento de 

todos, tanto pais, quanto equipe escolar e a comunidade, e que foi essa reflexão que inspirou a realização do 

debate. 

Explique que o tema foi discutido previamente em sala de aula e que os alunos levantaram algumas violações 

aos direitos humanos que observam em seu cotidiano. Peça, então, que o professor responsável conte 

rapidamente como esse trabalho foi feito e leia alguns itens levantados pelos estudantes. 

Em seguida, ceda a palavra aos convidados, na ordem previamente combinada com eles e com a escola. 

Administre o tempo para que todos os convidados possam falar com tranquilidade e que a plateia possa fazer 

comentários e perguntas ao final da reunião. No encerramento, agradeça a participação de todos e peça para 

que os convidados, em suas falas finais, reforcem com os participantes quais providências os cidadãos podem 

tomar quando se deparam com situações de violação aos direitos humanos.  

Nos dias seguintes ao evento, lembre a escola de enviar um e-mail de agradecimento aos palestrantes. 

 

 

  
 

No evento, tire fotos, faça anotações ou grave um vídeo e sugira que a escola faça uma ampla divulgação do 

debate no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. Ele também pode ser divulgado em 

emissoras de rádio e jornais locais. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

 

 

 Direitos nos murais

 

Como o debate irá envolver os adolescentes e adultos, sugira que a escola promova a discussão também com 

as crianças mais novas, em sala de aula, antes do evento. Pode ser utilizado, por exemplo, algum livro que 

aborde o tema de maneira adequada a cada faixa etária. Para facilitar, você pode indicar como fonte esta 

matéria que lista 33 livros infantis que mostram a importância dos direitos humanos às crianças.  

Após introduzir o tema, a escola pode pedir que cada turma produza um cartaz sobre direitos humanos, a ser 

fixado no mural da escola. Os participantes do debate podem ser convidados a visitar a exposição e conhecer 

a perspectiva das crianças sobre a questão.  

PASSO 6 

PASSO OPCIONAL 

Divulgação da atividade 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://voluntariadostd.v2v.net/
http://mdemulher.abril.com.br/cultura/33-livros-infantis-que-mostram-a-importancia-dos-direitos-humanos-as-criancas/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos inerentes a todas as 
pessoas  
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 10 de Dezembro de 1948, e, desde 

então, foi traduzida em mais de 500 idiomas. É o 

documento mais traduzido do mundo, segundo a 

ONU, e inspirou as constituições de muitos 

Estados, além de tratados e acordos internacionais. 

A Declaração foi elaborada por representantes das 

diferentes culturas e regiões do mundo, sendo 

uma norma comum a ser alcançada pelos povos e 

nações, e estabeleceu de forma universal, pela 

primeira vez, a proteção aos direitos humanos. 

Por definição, os direitos humanos “são direitos 

inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, 

etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. 

Os direitos humanos incluem o direito à vida e à 

liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o 

direito ao trabalho e à educação, entre muitos 

outros” (fonte: texto de apresentação da página de 

Direitos Humanos da ONU).   

Resumidamente, a Declaração e os tratados 

internacionais consideram que os direitos 

humanos são: 

• Fundamentados no respeito pela 

dignidade e valor de cada pessoa. 

• Universais, ou seja, são aplicados de forma 

igual e sem discriminação a todas as 

pessoas. 

• Inalienáveis: ninguém pode ser privado de 

seus direitos humanos.  

• Indivisíveis, inter-relacionados e 

interdependentes, ou seja, a violação de 

um direito afeta o respeito a outros. 

 

Arcabouço legal  
Os direitos humanos são garantidos nacional e 

internacionalmente por legislações, tratados, 

acordos, convenções e estatutos criados para 

proteger indivíduos e grupos contra ações que 

interferem nas liberdades fundamentais e na 

dignidade humana.  

No Brasil, os direitos humanos são assegurados 

pela Constituição Federal e explicitados em seu 

artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”. 

Esses direitos são regulamentados por uma série 

de leis, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e outras que protegem o 

direito à vida, à saúde, à alimentação e às garantias 

“Onde, afinal, começam 

os direitos humanos 

universais? Nos pequenos 

lugares, perto de casa, 

tão perto e tão mínimo 

que não podem ser vistos 

em nenhum mapa do 

mundo.”  

Eleanor Roosevelt  

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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individuais.  Veja aqui um apanhado das leis de 

direitos humanos existentes no país.  

 

A norma e a prática  
Mesmo com todo o aparato legal existente, os 30 

artigos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos não estão garantidos na prática. O 

mundo ainda está mergulhado em injustiça e 

exploração dos mais pobres, violências e guerras 

com diversas justificativas, mas motivadas de fato 

por interesses unilaterais. 

Conhecer essa situação e compartilhar 

informações é uma maneira de mobilizar mais e 

mais pessoas para transformar a realidade. Os 

direitos humanos só estarão assegurados quando 

todos nos tornarmos corresponsáveis pelo 

respeito às normas e pelo combate às causas de 

suas violações. 

Veja a seguir alguns dos artigos da Declaração 

acompanhados de comentários sobre violações 

que podem ser observadas no cotidiano. 

Artigo II, item 1: Todo ser humano tem capacidade 

para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 

nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, 

opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição. 

Mulheres e negros ainda recebem menores 

salários que homens e brancos, mesmo ocupando 

os mesmos cargos; algumas mulheres são mortas 

em seus países por contradizerem regras que 

cerceiam sua liberdade de escolha e expressão; 

pobres, de forma geral, não têm o mesmo acesso a 

oportunidades, qualidade de vida e justiça que 

pessoas de classes sociais mais altas. A igualdade 

de direitos é, assim, uma conquista que ainda 

temos que buscar em todos os âmbitos da vida. 

 

Artigo III: Todo ser humano tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal. 

Entretanto, as crianças que nascem em países ou 

regiões pobres morrem mais do que aquelas de 

países ou regiões ricas. Pobres, principalmente 

negros ou pardos, em muitos países são as 

principais vítimas de violência e de condenações 

sem direito à defesa. 

Artigo XIII, item 2: Todo ser humano tem igual 

direito de acesso ao serviço público do seu país. 

No Brasil, o serviço público não existe para todos 

ou não oferece qualidade para atender de fato às 

necessidades de todos. Como a maior parte da 

população brasileira não consegue pagar por 

serviços privados, é preciso lutar por melhores 

escolas públicas, ampliação da oferta de serviços 

públicos de saúde e melhores condições de 

transporte coletivo, entre outras questões.  

Artigo XXVIII: Todo ser humano tem direito a uma 

ordem social e internacional em que os direitos e 

liberdades estabelecidos na presente Declaração 

possam ser plenamente realizados. 

A Declaração é a base que toda a sociedade deve 

adotar na luta pelo respeito aos direitos humanos, 

seja por meio do trabalho de organizações não 

governamentais, pela criação de compromissos e 

procedimentos empresariais, ou até mesmo da 

atenção de cada um de nós, em nossa casa, 

trabalho ou atividade voluntária. 

 

 

Recomendações para o Brasil  

Em 2017, o Brasil passou pela Revisão Periódica 

Universal pelo Conselho de Direitos Humanos da 

ONU. Nessa revisão, realizada a cada quatro anos 

e meio, estados-membros das Nações Unidas 

avaliam a situação dos direitos humanos em um 

grupo de países, bem como as medidas adotadas 

para protegê-los e promovê-los.  

VOCÊ SABIA? 

A inclusão da igualdade de direitos de 

homens e mulheres na Carta da ONU, 

tratado internacional que criou as Nações 

Unidas, em 1945, foi fruto da insistência da 

cientista brasileira Bertha Lutz. Esta história é 

contada em vídeo produzido pela ONU. 

Assista. 

https://www.mpto.mp.br/intranet/caopdh/Outros/Leis%20que%20garantem%20os%20Direitos%20Humanos%20no%20Brasil.pdf
https://www.mpto.mp.br/intranet/caopdh/Outros/Leis%20que%20garantem%20os%20Direitos%20Humanos%20no%20Brasil.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4u2srNjgPHE
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O relatório com o resultado da avaliação, 

divulgado em maio de 2017, apontou as principais 

violações aos direitos humanos no país e trouxe 

246 recomendações para que o Brasil avance na 

proteção desses direitos. Alguns pontos 

destacados no documento:  

• Segurança pública: foi feito um alerta sobre a 

violência policial, especialmente contra a 

população negra e pobre. 

• Sistema de proteção: foi recomendada a 

melhoria do Sistema Judiciário e penitenciário 

com base nas leis internacionais de direitos 

humanos. 

• Populações vulneráveis: foram feitas 

orientações para o combate à violência contra 

negros, mulheres, indígenas, jornalistas e a 

comunidade LGBTI. 

• Pobreza e desigualdade: o relatório traz 

pedidos e sugestões para reduzir as 

desigualdades sociais e a pobreza no país, 

com a ampliação do acesso a empregos 

dignos e a serviços públicos de saúde, 

educação e saneamento básico. 

  

Dicas para a condução de 
debates 
Ao serem incentivadas a falar sobre determinado 

tema, as pessoas se apropriam do que sabem, 

construindo argumentos favoráveis ou contrários 

ao assunto. Nesse sentido, um debate ou roda de 

conversa pode ser uma chance para inserir o 

conhecimento num contexto prático e, nesse 

exercício, estimular o jovem a falar em público, a 

defender direitos e ideias. É um aprendizado que 

serve para a vida.  

Mas, para que a discussão tome um bom caminho, 

é preciso estar bem preparado para conduzi-la. 

Confira algumas dicas para isso. 

 

1. Prepare-se 

• Busque informações sobre o assunto que será 

alvo da discussão. 

• Organize algumas perguntas que você poderá 

fazer para “quebrar o gelo” no início do 

debate. 

• Se mais alguém for conduzir a conversa junto 

com você, faça um alinhamento prévio. 

• Caso haja adesão de professores, agende um 

bate-papo com eles para discutir a proposta. 

 

2. Prepare o ambiente 

• Prepare um ambiente acolhedor, se possível, 

com cadeiras ou almofadas distribuídas em 

círculo. A ideia é que todos percebam que 

não estão na sala de aula e que no debate há 

uma troca, sem hierarquia, certo ou errado. 

• Conforme os participantes forem chegando, é 

importante que sejam bem-recebidos.  

 

3. Contextualize e abra espaço 

Há diferentes maneiras de começar um bate-papo. 

A equipe da escola pode ajudar a identificar a mais 

adequada ao grupo. Algumas sugestões:  

• Contextualize: se a atividade for iniciada com 

a exibição de um filme ou leitura de um texto, 

por exemplo, situe a época em que foi feito, o 

que ele retrata, de maneira clara e sucinta. 

Faça uma apresentação inicial com esse 

contexto. 

• Crie expectativa: levante com a turma o que o 

tema do debate sugere. Se possível, registre 

as falas num flipchart ou lousa.  

• Provoque: liste algumas questões que serão 

retomadas no fechamento da conversa. No 

final, os alunos poderão ajudar a respondê-

las, criticá-las ou reformular as ideias que 

tinham previamente. 

 

4. Saiba ouvir e respeitar  

Na hora da discussão, o fundamental é que todos 

saibam ouvir. Você pode estabelecer previamente 

algumas regras com o grupo, como evitar 

julgamentos, preconceitos e a repetição de 

perguntas ou ideias já defendidas pelos colegas. 

https://nacoesunidas.org/privatizacao-do-saneamento-ja-se-mostrou-inadequada-em-muitos-paises-diz-relator-da-onu/
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Para aquecer o debate, comece com uma ou duas 

perguntas que você tenha na manga. Caso a 

atividade envolva um filme ou leitura, levante as 

impressões dos participantes sobre o cenário, os 

personagens, seus conflitos, a época retratada e a 

relação com os tempos atuais, por meio de 

exemplos do cotidiano. 

Como mediador, o voluntário deve ser um ouvinte 

atento e aberto às percepções trazidas pelo grupo. 

Se necessário, registre as contribuições em um 

flipchart.  

Ao final, faça uma amarração sobre as principais 

questões levantadas e conclusões. Nesse 

momento, você também pode perguntar se 

alguém mudou de opinião após o debate, 

mostrando que muitas vezes formamos opiniões 

sem conhecer todos os lados e nuances das 

questões. 
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Referências para o facilitador 
 

• ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/ 

 

• Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=iNzYCD8V

Li8 

  

• Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pd

f  

 

• Página da ONU Direitos Humanos: 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/ 

 

• Leis que garantem os direitos humanos no 

Brasil (documento organizado pelo Ministério 

Público do Tocantis): https://goo.gl/vfng4g 

 

• Estatuto da Criança e do Adolescente: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069

.htm 

 

• Estatuto do Idoso: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003

/L10.741.htm 

 

• Matéria: “Brasil recebe centenas de 

recomendações para combater violações aos 

direitos humanos” (publicada no site da ONU): 

https://goo.gl/HuNzK2  

 

• Como denunciar violações de direitos 

humanos à ONU: 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/de

nuncias/ 

 

• Matéria: “Tratar direitos humanos na escola 

garante a democracia”. Publicada pela Rede 

TVT, sintetiza o debate de especialistas em 

educação realizado em São Paulo em 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

ijcuKJtgpc 

 

• Matéria: “33 livros infantis que mostram a 

importância dos direitos humanos às crianças” 

(publicada pela revista M de Mulher, da 

Editora Abril): https://goo.gl/rhywfc 

 

• Vídeo: a história de Bertha Lutz, brasileira que 

teve um papel fundamental na inclusão da 

igualdade de gênero na Carta da ONU, que 

criou as Nações Unidas: 

https://www.youtube.com/watch?v=4u2srNjgP

HE 

 

• Matéria: “Pai acusa segurança de shopping de 

área nobre de SP de racismo”, publicada pelo 

G1: http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/pai-acusa-seguranca-do-

shopping-de-area-nobre-de-sp-de-

racismo.ghtml 

 

 

Complete esta lista com outras sugestões!
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