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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 devem ter 

esses direitos respeitados, 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. Enxergar essa realidade e refletir 

sobre ela é um passo para ajudar a 

transformá-la. É o que propõe o ODS 16, ao 

definir metas para redução da violência e da 

mortalidade e a proteção às liberdades e 

direitos fundamentais.

  

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
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta é realizar o piloto de um observatório 

dos direitos humanos. Para isso, os alunos vão 

pesquisar, registrar, sistematizar, refletir e 

compartilhar informações sobre a situação dos 

direitos humanos em suas cidades ou 

comunidades. 

Eles serão incentivados a observar situações do 

cotidiano e refletir sobre o papel de cada um no 

combate às violações que ocorrem na sociedade. 

A base desse trabalho será a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.  

A atividade envolve dois encontros:  

• 1º: apresentação da proposta, sensibilização 

e debate. 

• 2º: compartilhamento dos resultados e 

preparação de material para divulgar os 

dados para toda a comunidade escolar. 

Os professores serão envolvidos na organização e 

definição de temas a serem pesquisados. 

 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[               ] PASSO 1: Apresentar a proposta e 

planejar.  

[               ] PASSO 2: Organizar a atividade com os 

professores. 

[               ] PASSO 3: 1º encontro com os alunos 

[               ] PASSO 4: 2º encontro com os alunos   

[               ] PASSO 5: Registrar os resultados no 

Portal dos Voluntários. 

[               ] PASSO OPCIONAL: Observatório na 

rotina da escola. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para o facilitador 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos da 8º e 9º séries do Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio, EJA e 

jovens aprendizes. 

• Professores, 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 a 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 Incentivar os alunos a observarem situações de desrespeito aos direitos humanos em suas 

comunidades. 

o Promover a reflexão e conscientizar os estudantes sobre sua capacidade de atuar no combate 

à banalização das violações aos direitos humanos na sociedade. 

• Definir o local e o melhor momento para a realização: pode ser no 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 na elaboração do roteiro de observação e 

no acompanhamento da pesquisa realizada pelos alunos.  

o A família: apoia os alunos nas entrevistas e no registro de imagens (fotos, vídeos). 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar. 

 

 

 

 

  

PASSO 1 

PASSO 2 Organização da atividade  

 

Apresentação e planejamento da ação 

 

ANTES DE FALAR COM A ESCOLA, INSPIRE-SE  

Em fevereiro de 2017, pesquisadores do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São 

Paulo iniciaram o PODHE – Projeto Observatório de Direitos Humanos em Escolas, envolvendo 

alunos do 6º ano do ensino fundamental II e do 1º ano do ensino médio da rede pública de São 

Paulo. O piloto é realizado na EMEF Bernardo O’Higgins, na Vila Alexandria, e na Escola Estadual 

Amélia Kerr Nogueira, no Jardim Horizonte Azul. Na página do programa no Facebook você 

conhece as ações desenvolvidas nessas escolas. SAIBA MAIS SOBRE O PODHE. 

https://www.facebook.com/Observatoriodedireitoshumanosemescolas/
http://nevusp.org/blog/2017/04/24/conheca-o-projeto-observatorio-de-direitos-humanos-em-escolas-podhe-iniciado-esse-ano-por-nossos-pesquisadores/
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É fundamental envolver, desde o início, os professores indicados para conduzir a atividade com você. Marque 

um bate-papo com eles e, nessa conversa, explique que a ideia é fazer um piloto de um observatório dos 

direitos humanos na escola, convidando os alunos pesquisar, registrar, sistematizar, refletir e compartilhar 

informações sobre a situação dos direitos humanos em suas comunidades. Preparando-os para identificar 

violações que ocorrem no cotidiano, eles podem ser motivados a construir, em conjunto com os professores, 

um conhecimento e um ambiente favorável à proteção dos direitos humanos na escola e seu entorno. Em 

seguida, apresente as etapas de desenvolvimento da ação: 

• 1º encontro com os alunos: apresentação da proposta, sensibilização e debate sobre o tema. 

• Realização da pesquisa pelos estudantes. 

• 2º encontro com os alunos: compartilhamento dos resultados e preparação de material a ser 

divulgado para toda a comunidade escolar. 

Situe que a ideia é usar, como documento-base, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um 

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 para essa conversa 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 seus Estados-membro. 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 a preparação da atividade. Acolha as 

contribuições e, por fim, alinhe os principais pontos para sua realização: 

 

Pesquisa do tema  

Avalie com os professores a possibilidade de cada turma pesquisar um aspecto diferente da Declaração dos 

Direitos Humanos, que é formada por um preâmbulo e 30 artigos. Para facilitar, forneça a todos a declaração 

impressa ou o link para acessar (disponível nas referências para o facilitador). Caso não seja viável envolver 

várias turmas, a atividade poderá ser feita com uma ou duas classes mais adequadas, sempre sob a 

organização de um professor responsável. 

É importante identificar e selecionar os artigos da Declaração que referem a questões que possam ser 

observadas e indagadas no cotidiano da comunidade. Alguns exemplos:  

• Artigo 3°: Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

• Artigo 5°: Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes. 

• Artigo 21º, item 2: Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
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• Artigo 23º: Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

Os temas podem ser debatidos em sala, previamente, para que a própria turma escolha aquele que faz mais 

sentido para a sua realidade. 

 

Roteiro de observação  

Faça, junto com os professores, o esboço do roteiro de pesquisa a ser apresentado aos alunos. Eles poderão 

tanto buscar relatos em meios de comunicação locais quanto em situações cotidianas que eles tenham 

vivido ou presenciado. O roteiro completo deve ser definido em conjunto com os estudantes, após discussão 

do tema em aula. Para orientar e padronizar o registro das informações levantadas pode ser criada uma ficha 

(veja o exemplo abaixo). Se desejar, cada um poderá preencher mais de uma ficha. 

 

Piloto Observatório dos Direitos Humanos – Escola: (nome) 

Nome completo e idade do aluno:  

Descreva a situação observada e 

explique qual dos direitos humanos 

foi desrespeitado:  

 

Fonte da informação (jornal, revista, 

blog, etc.) ou, em caso de relato de 

uma experiência vivida ou observada 

pelo aluno, local onde ocorreu 

(dentro do ônibus, na sua rua, dentro 

da escola, etc.): 

 

O que te incomodou na situação 

descrita: 

 

Há um registro em foto ou vídeo? 

Caso haja, inclua  

 

Data de preenchimento desta ficha:  

 

Definição das datas  

Defina com os professores o cronograma para a realização da atividade, incluindo a data do primeiro 

encontro com os alunos, o prazo para a realização da pesquisa e a data para o segundo encontro, em que o 

material pesquisado será compartilhado pela turma. O voluntário terá o papel de apoiar os professores na 

organização e acompanhar os alunos nas pesquisas, viabilizando o uso da sala de informática, por exemplo. 

 

Preparação de materiais  

Por fim, veja os recursos necessários para a exibição do(s) vídeo(s) sugeridos para o primeiro encontro. Caso 

não haja disponibilidade de TV e internet, você pode usar o seu computador. Veja, também, os materiais que 

serão usados no segundo encontro para organizar as informações coletadas pelos alunos e compartilhá-las 

com toda a escola.  
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Em sala de aula, com a participação do professor, os alunos devem ser sensibilizados para o tema e 

convidados a participar da pesquisa. Comece falando que os alunos farão uma atividade relacionada à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se possível, leve a declaração impressa em letras grandes e 

fixe as páginas na lousa ou outro local visível para todos. Pontue que este documento explicita os direitos 

fundamentais de todas as pessoas, independentemente de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 

religião ou qualquer outra condição. Explique em que contexto a Declaração foi criada, conectando seu 

conteúdo ao momento histórico. 

Se precisar, utilize um dos vídeos abaixo como apoio à explicação: 

• Resumo publicado pela ONU  

• Resumo histórico produzido pela Human Rights 

 

Em seguida, diga que o trabalho que eles irão fazer é, justamente, pesquisar, registrar e compartilhar 

informações sobre a situação dos direitos humanos em suas cidades ou comunidades. Se achar necessário, 

explique que a função de um observatório é organizar e divulgar informações, chamando a atenção da 

sociedade para determinado assunto. 

Diga que as violações de direitos fundamentais das pessoas ainda são uma prática tão presente no mundo 

que levou a ONU a incluir proteção dos direitos humanos no 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, 

que possui metas para 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 de alunos quanto pais, equipe escolar e a comunidade, e que foi essa reflexão 

que inspirou a realização do debate. 

Em seguida, diga que você dará um exemplo de como essas violações ainda acontecem em nossa sociedade. 

Exiba o vídeo “Menina pode tudo: machismo e violência contra a mulher na juventude” (9 min), que está 

disponível na plataforma Videocamp.  

 

Deixe que os alunos coloquem a visão deles sobre o tema e escute atentamente suas percepções. Registre os 

principais pontos da discussão na lousa ou em flichart. Quando possível, procure correlacionar um ou outro 

comentário com um dos artigos da Declaração. Ao final, peça que todos façam comentários. Para estimular 

essa participação, você pode fazer algumas perguntas: 

 

• Você já viu alguma situação parecida com as trazidas pelas meninas? 

• Este vídeo tem algo a ver com direitos humanos? 

• Quando ela fala que a vaga de emprego não era para mulher, o que isso significa? 

• As meninas falam que a escola é machista. Que exemplos elas trazem que mostram isso? 

• As mulheres são um grupo social vulnerável à violação dos direitos humanos. Quais outros grupos 

vocês vulneráveis você conhece?  

• Você conhece alguém que é desrespeitado por ser como é? 

PASSO 3 1º encontro com os alunos 

TEMPO NECESSÁRIO: 1h30 

v 

https://youtu.be/hGKAaVoDlSs
https://youtu.be/hGKAaVoDlSs
http://br.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html
http://br.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
http://www.videocamp.com/pt/movies/meninapodetudo-machismo-e-violencia-contra-a-mulher-na-juventude
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Por fim, o professor deverá apresentar o esboço do roteiro de observação, e finalizá-lo a partir das sugestões 

dos alunos. O docente poderá dividir os alunos em grupos e orientá-los a levar a tarefa para casa, definindo 

um prazo para que tragam o trabalho de volta. 

 

 

  
 

 

Inicie fazendo uma rodada de comentários, para que os alunos coloquem suas impressões sobre a experiência 

de pesquisa. Em seguida, apresente a proposta de construírem, juntos, um material para o compartilhamento 

das informações coletadas com toda a escola.  

Conforme previamente combinado com a escola, esse material poderá ser transformado em cartazes a serem 

fixados no corredor, um trabalho impresso para circular em outras séries ou um material digital para 

divulgação nas redes sociais dos alunos e/ou no site, fanpage ou blog da escola. E mãos à obra: separe a 

turma em grupos para organizar as informações coletadas.   

 

 

  
 

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.  

 

 

 

 Observatório na rotina da escola

 

Sugira à escola que esta atividade aconteça semestralmente ou pelo menos uma vez por ano, com rodízio de 

turmas. Dessa forma, a escola estará instaurando um “observatório” sobre os direitos humanos e inserindo 

essa temática no seu planejamento anual, com a produção de um conteúdo que será sempre atualizado e 

complementado pelas novas pesquisas dos alunos. 

  

PASSO 4 

PASSO 5 

PASSO OPCIONAL 

Divulgação da atividade 

2º encontro com os alunos 

TEMPO NECESSÁRIO: 1 hora  

v 

https://voluntariadostd.v2v.net/


 
 

 8 

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/
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 

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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grupo de países, bem como as medidas adotadas 

para protegê-los e promovê-los.  

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. 

 

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=iNzYCD8VLi8 

  

Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

https://goo.gl/yJV87L 

 

Página da ONU Direitos Humanos: 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/ 

 

Leis que garantem os direitos humanos no Brasil 

(documento organizado pelo Ministério Público do 

Tocantins): https://goo.gl/6kgTwy 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

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

m 

 

Estatuto do Idoso: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.

741.htm 

 

Como denunciar violações de direitos humanos à 

ONU: 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/denunc

ias/ 

 

Matéria: “Brasil recebe centenas de 

recomendações para combater violações aos 

direitos humanos” (publicada no site da ONU): 

https://goo.gl/n6cRL5 

 

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/18gZSD 

 

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=4u2srNjgPHE 

 

Site da iniciativa “Prioridade Absoluta”, do Instituto 

Alana, que tem por objetivo promover os direitos e 

mobilizar a sociedade no cuidado com a infância: 

http://prioridadeabsoluta.org.br/ 

 

Site do Projeto Observatório de Direitos Humanos 

em Escolas, realizado pelo Núcleo de Estudos de 

Violência da Universidade de São Paulo (PODHE):  

https://goo.gl/qn7qqu 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/
https://www.youtube.com/watch?v=iNzYCD8VLi8
https://goo.gl/yJV87L
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/
https://goo.gl/6kgTwy
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/denuncias/
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/denuncias/
https://goo.gl/n6cRL5
https://www.youtube.com/watch?v=-ijcuKJtgpc
https://goo.gl/18gZSD
https://www.youtube.com/watch?v=4u2srNjgPHE
http://prioridadeabsoluta.org.br/
https://goo.gl/qn7qqu
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Vídeo: Menina pode tudo: machismo e violência 

contra a mulher na juventude, disponível na 

plataforma Videocamp: 

http://www.videocamp.com/pt/movies/meninapod

etudo-machismo-e-violencia-contra-a-mulher-na-

juventude  

 

Complete esta lista com outras sugestões! 

 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies/meninapodetudo-machismo-e-violencia-contra-a-mulher-na-juventude
http://www.videocamp.com/pt/movies/meninapodetudo-machismo-e-violencia-contra-a-mulher-na-juventude
http://www.videocamp.com/pt/movies/meninapodetudo-machismo-e-violencia-contra-a-mulher-na-juventude
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