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APRESENTAÇÃO

O presente encarte trata-se da descrição do Produto Educacional desenvolvido como
parte do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
em Rede Nacional (PROFEPT), da área de Ensino, pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC).
 
As pesquisas realizadas resultaram na Dissertação “EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
DIREITOS HUMANOS: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA OS
CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES DO IFSC CAMPUS FLORIANÓPOLIS” e no
Produto Educacional que objetiva efetivar tal proposta com foco na Educação em
Direitos Humanos, doravante EDH.
 
O Produto Educacional é do tipo Intervenção, com base no contexto dos/as sujeitos/as
pesquisados/as que, por meio de uma Roda de Conversa, visa o aprender, o sentir, o
agir e o dialogar sobre Direitos Humanos, doravante DH. Desse modo, a EDH une DH
e formação profissional rumo a uma educação cidadã, para trazer mais clareza e senso
crítico sobre o mundo em que estamos inseridos/as, e como reflexões sobre nosso poder
e direito de atuar nessa realidade.
 
A educação profissional, restrita ao mercado de trabalho, deixa de ser essa
oportunidade. Assim como dito no discurso de Charles Chaplin no filme “O Grande
Ditador”, não somos máquinas, somos homens e, acrescento, mulheres, conforme
o site da Revista Fórum (BITTENCOURT, 2017, s.p.) e ilustração abaixo.
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INTRODUÇÃO

O tema do presente Produto Educacional, circunscrito na área de Ensino, e da Dissertação,
ambos orientados pela professora Doutora Eliane Juraski Camillo, relaciona DH e
Educação Profissional e Tecnológica (doravante EPT). Foi abordado por pesquisa
qualitativa, análise bibliográfica e documental, para identificar a percepção dos/as
alunos/as dos cursos técnicos subsequentes do campus Florianópolis do IFSC a respeito dos
DH e, assim, apresentar uma proposta de EDH voltada a eles/as visando sua formação
integral.
 
Para tanto, fiz um levantamento documental e bibliográfico, verifiquei e dialoguei com o
atual estado da arte da produção do conhecimento sobre DH e EPT, apliquei
questionários, elaborei o produto educacional e redigi uma carta aberta endereçada à
Direção Geral da instituição pesquisada para propor EDH nos seus cursos técnicos
subsequentes, bem como formação aos/às docentes desses cursos.
 
O Produto Educacional foi uma intervenção como Roda de conversa, considerando três
etapas indicadas para a EDH: conteúdo teórico, sensibilização e etapa ativa, com
provocação dos sujeitos para o diálogo, reflexão sobre cidadania, direitos e
responsabilidades e caminhos para alterar sua vida e o contexto social, que se encontra
com valores éticos enfraquecidos e diversas mazelas decorrentes do modo de produção
capitalista exploratório.
 
Foram reunidos/as cerca de 15 alunos/as num grupo heterogêneo quanto às opiniões a
respeito do tema e às suas características, para uma experiência mais rica, com foco a
questão de DH que mais apareceu como um problema durante as pesquisas: a ideia de
que os Direitos Humanos servem para proteger injustamente criminosos/as.
 
A abordagem qualitativa me permitiu liberdade de, com base nos resultados encontrados,
alterar expectativas prévias e caminhos já pensados (TRIVIÑOS, 2010).
 
A pesquisa possui base filosófica fenomenológica, pois busquei, conscientemente, captar os
fenômenos apresentados pelos/as sujeitos/as, com base nas suas vivências, para chegar a
sua essência, sem prender-me em ideias pré-concebidas, e compreendendo que minhas
percepções são mais umas dentre as possíveis (CAVALCANTI, 2014).
 
O método de abordagem foi o indutivo, visto que, da percepção de cada sujeito/a
pesquisado/a, cheguei a conclusões mais amplas (PRODANOV; FREITAS, 2013).
 
Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, pois a melhor definição e delineamento
dos assuntos pesquisados foram efetuadas nos seus decursos, com base nas informações e
resultados que fui encontrando (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52).



Quanto aos procedimentos em relação aos dados fornecidos por pessoas, é pesquisa de
campo, pois busquei informações sobre suas percepções em relação aos DH por meio
da produção de dados que posteriormente analisei (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.
59). A técnica ou instrumento de produção de dados adotado foi o questionário.
 
Para maior profundidade e qualidade no trabalho, e reduzir as possibilidades de
viés/enganos, trabalhei com triangulação, relacionando tipos de pesquisa exploratória,
bibliográfica e documental; sujeitos, no caso, alunos/as e docentes dos cursos
pesquisados; e dados, ou seja, aqueles produzidos a partir da aplicação dos
questionários e aqueles produzidos a partir do olhar e interpretação meus em relação
aos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) (CAMILLO, 2017).
 
Em razão da delimitação do grupo amostral, foram pesquisados os cursos presenciais,
desconsiderado o curso a distância, Curso Técnico em Informática para Internet, para
manter uma linearidade; desconsiderados sujeitos/as menores de 18 anos, pois são
cerca de apenas 9% do total, conforme Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2018) e o
maior foco é na realidade dos/as jovens adultos/as; e considerados/as discentes das
penúltimas etapas dos cursos, pois mais envolvidos/as com a instituição do que os/as
das primeiras e mais presentes e focados/as nela do que os/as das últimas etapas.
 
Como instrumento de análise de dados, adotei análise do discurso e de conteúdo.
Aquela “[...] concentra-se no contexto, na variabilidade e nas construções presentes no
texto, e, por fim, nos repertórios interpretativos utilizados nos textos” (FLICK, 2009, p.
303). Nesse sentido, analisei os discursos dos sujeitos sobre DH, depreendendo as
categorias que mais se sobressaíram nas falas e interpretando o resultado produzido à
luz do referencial teórico da pesquisa.
 
Quanto à análise de conteúdo, pensada para a análise dos PPCs, aduz Triviños (2010),
considerando os ensinamentos de Bardin (1977), que “se presta para o estudo ‘das
motivações, atitudes, valores, crenças, tendências’ e, acrescentamos nós, para o
desvendar das ideologias que podem existir nos dispositivos legais, princípios, diretrizes,
etc., que, à simples vista, não se apresentam com a devida clareza” (p. 159-160).
 
Trata-se de um método formado por uma sequência de técnicas que permitem
vislumbrar as “‘condições de produção/recepção [...] das mensagens’” (BARDIN,
1977 apud TRIVIÑOS, 2010, p. 160). Essa sequência, de acordo com Triviños (2010), é
formada pelas etapas de pré-análise, a organização do material a ser analisado;
descrição analítica, um aprofundamento nos estudos do material organizado, norteado
pelas hipóteses e pelos referenciais teóricos; e interpretação referencial, na qual
relaciona-se o que foi estudado até então com outros aspectos que possam “desvendar
o conteúdo latente” (p. 162), para “descobrir ideologias, tendências, etc. das
características dos fenômenos sociais que se analisam e, ao contrário da análise
apenas do conteúdo manifesto, é dinâmico, estrutural e histórico” (p. 162).
 
Por fim, o Produto Educacional visa, além de cumprir sua utilidade e importância,
atender ao Documento da área de Ensino da Capes (BRASIL, 2018).



ETAPAS DA PESQUISA

Aprofundamento sobre DH: conceitos, história e reflexões.1

2 Estudo teórico do/as sujeito/as da pesquisa e do contexto em que produzem sua
existência.

Estudo de campo sobre a realidade dos/as sujeitos/as da pesquisa, com base na
aplicação de questionários e a alguns/algumas de seus/suas docentes, e das
percepções de ambos sobre DH.

3

4
Análise dos Projetos Pedagógicos de Curso, doravante PPCs, dos cursos
pesquisados para averiguar em que medida temáticas concernentes aos DH
estão ou não neles contempladas.

Criação do Produto Educacional com base em todos essas pesquisas e estudos
prévios, focado na vivência dos/as sujeitos/as e com destaque para a questão
que mais apareceu entre as manifestações dos/as sujeitos/as, ou seja, a redução
dos DH à defesa injusta de bandidos.

5

6
Aplicação do Produto Educacional aos/às sujeitos/as da pesquisa em etapas
relacionadas e com vários elementos, como os lúdicos, sensibilizadores e o
diálogo. Foi dividido em dois momentos principais, exposição dos resultados da
pesquisa e conversa da palestrante convidada com os/as presentes, com base
nos resultados da pesquisa.

Para chegar-se a um Produto Educacional que pudesse servir de proposta para uma
formação integral por meio da EDH, passei pelas seguintes etapas:

Na leitura do presente encarte, será possível notar que a hipótese inicial que motivou
a pesquisa, a ideia de que esses/as sujeitos/as não têm muita consciência sobre DH,
foi confirmada.
 
No cotejo dos DH com EDH e a proposta de uma formação profissional integral, foi
possível demonstrar que os objetivos, caminhos e princípios dessas categorias
coincidem, entrelaçam-se, e podem contribuir um com o outro para formar o ser
humano em sua integralidade.



DIREITOS HUMANOS: 70 ANOS

A imagem da capa e da página seguinte, bem como as que serão apresentadas ao lado
de cada um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, doravante
DUDH (ONU, 1948), são encontradas no site https://www.direitoshumanos70anos.com/ e
de autoria, do artigo 1º ao 30, respectivamente, de Catarina Dee Jah, Mello, João Lin,
Raul Luna, Clara Moreira, Eduardo Nóbrega, Clara Nogueira, Raul Souza, Hana Luzia,
Felipe Vaz, Simone Mendes, Guilherme Moraes, Laura Pascoal, Raoni Assis, Joana
Liberal, Isabella Alves, Biarritzzz, Mauricio Nunes, Wictor, OUTRO, Ianah, Thales
Molina, Clara Simas, Bia Melo, Celso Filho, Roger Vieira, Isabela Stampanoni, Priscila
Lins, Marília Feldhues, Rodrigo Gafa, Mascaro, todas de 2018.
 
São as imagens que foram utilizadas para a Aplicação do Produto Educacional, como
elucidei no relatório sobre sua aplicação, no capítulo final desse encarte.
 
Optei pela explicitação desses 30 direitos e as respectivas imagens de modo
intercalado com o texto em seu decurso, tornando sua leitura mais interessante, leve, e
deixando sempre presente o tema maior: Direitos Humanos.
 
Seguem as primeiras imagens.

artigo 1º
 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em

relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

artigo 2º
 

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. 

2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição
política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença
uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela,

sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de
soberania.



artigo 3º
 

Todo ser
humano

tem direito
à vida, à

liberdade e
à segurança

pessoal.

artigo 4º
 

Ninguém será
mantido em

escravidão ou
servidão; a

escravidão e o
tráfico de

escravos serão
proibidos em
todas as suas

formas.

artigo 5º
 

Ninguém será
submetido à

tortura nem a
tratamento ou
castigo cruel,
desumano ou
degradante.

artigo 6º
 

Todo ser
humano tem
o direito de

ser, em todos
os lugares,
reconhecido
como pessoa
perante a lei.

 
 

artigo 7º
 

Todos são iguais
perante a lei e têm

direito, sem qualquer
distinção, à igual

proteção da lei. Todos
têm direito à igual
proteção contra

qualquer discriminação
que viole a presente
Declaração e contra

qualquer incitamento a
tal discriminação.

 

artigo 8º
 

Todo ser humano
tem direito a
receber dos

tribunais
nacionais

competentes
remédio efetivo
para os atos que

violem os
direitos

fundamentais
que lhe sejam
reconhecidos

pela constituição
ou pela lei.



artigo 9º
 

Ninguém será
arbitrariament
e preso, detido

ou exilado.

artigo 10º
 

Todo ser humano tem
direito, em plena

igualdade, a uma justa e
pública audiência por
parte de um tribunal

independente e imparcial,
para decidir sobre seus
direitos e deveres ou do
fundamento de qualquer
acusação criminal contra

ele.



artigo 11º: 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei,

em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias
necessárias à sua defesa. 

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta

pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.



artigo 12º
 

Ninguém será sujeito à
interferência em sua vida
privada, em sua família,
em seu lar ou em sua

correspondência, nem a
ataque à sua honra e
reputação. Todo ser
humano tem direito à
proteção da lei contra
tais interferências ou

ataques.

artigo 13º
 

1. Todo ser humano
tem direito à liberdade

de locomoção e
residência dentro das

fronteiras de cada
Estado. 

2. Todo ser humano
tem o direito de

deixar qualquer país,
inclusive o próprio, e a

este regressar.



artigo 14º:  1. Todo
ser humano, vítima

de perseguição,
tem o direito de
procurar e de
gozar asilo em
outros países. 

2. Este direito não
pode ser invocado

em caso de
perseguição

legitimamente
motivada por

crimes de direito
comum ou por atos

contrários aos
objetivos e

princípios das
Nações Unidas.

artigo 15º: 1.
Todo homem
tem direito a

uma
nacionalidade. 

2. Ninguém
será

arbitrariament
e privado de

sua
nacionalidade,

nem do
direito de
mudar de

nacionalidade.

artigo 16º: 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o
direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e

sua dissolução. 
2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 

3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado



artigo 19º: Todo ser humano tem direito à
liberdade de opinião e expressão; este direito
inclui a liberdade de, sem interferência, ter
opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios e

independentemente de fronteiras.

artigo 20º: 1. Todo ser humano tem direito à liberdade
de reunião e associação pacífica. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma
associação.

artigo 17º:  1. Todo ser humano tem direito à
propriedade, só ou em sociedade com outros. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de

sua propriedade.

artigo 18º: Todo ser humano tem direito à
liberdade de pensamento, consciência e religião;

este direito inclui a liberdade de mudar de religião
ou crença e a liberdade de manifestar essa religião
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e
pela observância, em público ou em particular.



PRODUTO EDUCACIONAL

RODA DE CONVERSA COM EXPOSIÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA E FOCO
EM APRENDIZAGEM, SENSIBILIZAÇÃO E PROTAGONISMO PARA A CIDADANIA.

A pesquisa realizada para o presente mestrado, no intuito de compreender as percepções
dos/as sujeitos/as da pesquisa sobre DH, foram sendo direcionadas a pensar as formas
de educá-los/as em DH.
 
Autores/as pensam formas de EDH, de educação para jovens adultos/as,
trabalhadores/as, e de formas de educar mais eficientes para o contexto atual, numa
perspectiva crítica e não de mera adaptação. Essas formas foram pesquisadas e
apresentadas no decorrer da Dissertação e embasaram o Produto Educacional aplicado
no dia 31 de maio de 2019, no local da pesquisa: campus Florianópolis do IFSC.
 
Assim, o Produto Educacional desenvolvido e aplicado foi uma intervenção, considerando
as etapas sugeridas por Chust (Gorczevsky), cognitiva, sensibilizadora e ativa, realizada
dentro de uma Roda de conversa, focando na realidade dos próprios sujeitos da pesquisa
e tendo como norte os resultados das pesquisas com eles realizadas. São as seguintes as
etapas do Produto Educacional aplicado:

Fala de abertura do evento.1

2 Interação dos/as participantes com imagens significativas.

Exibição de vídeo relacionado ao assunto das imagens.3

4 Exposição dos resultados da pesquisa de forma refletida.

Exibição de vídeo relacionado aos Direitos Humanos.5

6 Fala da palestrante convidada.

Diálogo mais aprofundado com os/as participantes.7

8 Fala de encerramento.



artigo 21º: 1. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de
representantes livremente escolhidos.

2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e

legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.



1. TEORIAS QUE EMBASAM O PRODUTO EDUCACIONAL

No que diz respeito ao produto educacional do tipo Intervenção, planejei, a partir das
necessidades encontradas após a aplicação do questionário, organizar uma
apresentação focada nas maiores necessidades locais relacionadas aos DH e à EDH,
para um grupo de entre 5 e 10 alunos/as, para melhorar a experiência da aplicação do
produto educacional, por se tratar de ação embrionária, e selecionados/as de modo
heterogêneo, inclusive em relação às suas opiniões, para uma experiência mais
democrática e enriquecedora para todos/as.
 
Em seguida, a ideia seria apresentar vídeos que pudessem aproximar os/as sujeitos/as
da realidade sobre os DH e assim, sensibilizá-los/as. E, por fim, abrir espaço de diálogo
para que pudessem se expressar, apresentar ideias, para estimular seu protagonismo e
exercício da cidadania.
 
Essa forma de EDH coaduna-se com uma proposta de formação integral e com as
teorias educacionais trazidas por Libâneo (2005), contextualizadas em Roda de
conversa, conforme segue.
 
A EDH visa ensinar, sensibilizar e despertar o protagonismo cidadão, como vimos.
Assim, foi necessário pensar em formas eficazes para alcançar tais objetivos e encontrei
nas teorias educacionais de Libâneo (2005) caminhos para pensar essa educação.
 
Considerei, para sensibilização dos/as sujeitos/as, a visão de si mesmos/as como parte
de um todo, uma coletividade, conforme corrente holística de Libâneo (2005). Assim, a
EDH une-se à proposta de formação integral para resgatar a ética, a sensibilidade, o
coletivo, que consoante Gamarnikow (2013), Bauman (2001) e Sennett (2009), são
valores que vêm se perdendo à medida em que o ser humano vem se afastando de
suas próprias dimensões para adequar-se ao sistema capitalista e suas imposições.
 
Assim, passei a notar a importância de considerar as especificidades dos/as sujeitos/as
com os/as quais pretendia desde o início trabalhar, para uma formação melhor
direcionada e mais interessante, seus saberes prévios, conforme a teoria curricular
crítica, sua vivência, conforme a teoria sociocognitiva, considerando as conexões que
existem entre tudo e que os sujeitos fazem parte de uma coletividade, conforme a
corrente holística, um todo que envolve complexidades, de acordo com a teoria da
complexidade, que envolve diferentes visões, e que instiga ao questionamento das
verdades, visto que nem a ciência tem a garantia de suas verdades (LIBÂNEO, 2005).
 
Ter a consciência do que a teoria da complexidade nos traz, favorece a tolerância, e
consequentemente, o respeito às diferenças. O todo é um caldeirão de divergências,
nenhuma opinião é absoluta. Então essa teoria pode inspirar a respeitar a
complexidade de cada ser, a pluralidade. Como vimos (PADILHA HENNING, 2017), a
convivência com a pluralidade é oportunidade de uma formação para a ética.



Foi nesse mesmo sentido a fala da professora Fernanda Lapa que ocorreu na UFSC -
Universidade Federal de Santa Catarina, por ocasião do I Seminário Internacional
Conexão Escola Mundo, sob o tema “A Educação Hacker e os Direitos Humanos em
Debate” (2018): antes de trabalhar os DH, é importante perceber a questão que de fato
precisa ser trabalhada no local.
 
Ainda, busquei valorizar o cotidiano como meio de formação de cultura, como nos
indica a Ecopedagogia, bem como o senso comum dos/as sujeitos/as como construção
cotidiana do conhecimento relacionado com a ciência, conforme a teoria do
conhecimento em rede (LIBÂNEO, 2005).
 
Acredito que reconhecer o senso comum como fonte de conhecimento a ser considerado
na prática escolar como pontapé inicial¹, auxilia a quebrar uma barreira que impede
acesso daqueles/as considerados/as pertencentes ao senso comum a questões que
deveriam ser íntimas a todos/as, como os DH.
 
Considerar as vivências e conhecimentos que esses sujeitos já trazem tem um valor
ainda maior no caso dos/as alunos/as pesquisados/as, pois trazem uma realidade de
vida muito particular, como dito. Ou seja: em sua maioria são sujeitos/as jovens adultos,
que já trazem uma carga de experiências, e com pouca possibilidade econômica e
cultural de acessar um conhecimento mais seguro sobre DH e as condições necessárias
para o protagonismo cidadão.
 
Sobre esse ponto, Paulo Freire (2014) ensina que os/as sujeitos/as possuem suas
próprias visões de mundo, o modo como pensam a realidade, que constituem o que o
autor chama de Tema Gerador. Assim, uma educação libertadora que, portanto,
considera as percepções dos/as educandos/as, requer a investigação desses temas
geradores. Somente assim, os/as educandos/as terão real interesse na abordagem da
aula, abrindo possibilidades para que a comunicação seja eficiente, o que dificilmente
acontece com um conteúdo que já vem todo pronto, pré-determinado, engessado; sem
passar pelar investigação em questão.
 
Portanto, o conteúdo programático deve ser escolhido por educador/a e educandos/as
(FREIRE, 2014), possibilitando o diálogo desde a investigação, que, em si, já é um
momento educativo, sendo que Freire (2014) enfatiza que não é a pessoa que é
pesquisada, mas seu "pensamento-linguagem referido à realidade" (p. 121).
 
 
¹ O papel da educação escolarizada é partir do senso comum, dos conhecimentos que
os/as estudantes trazem, permitindo que os/as mesmos possam lhes ressignificar à luz
do conhecimento histórico produzido e acumulado pela ciência/pela humanidade, em
processo de constante reelaboração de seus saberes. Respeitar o senso comum é partir
dele e não nele permanecer; do contrário, a escola não cumpre com sua função.



Segundo Freire (2014), a construção desse diálogo vai construindo um caminho em que
o/a próprio/a educando/a vai tomando consciência de suas percepções, o que lhe abre
possibilidade de transformá-la em nova percepção, ou seja, começam a ser
desencadeadas percepções críticas e assim "[...] se desenvolve um clima de esperança e
confiança que leva os homens a se empenharem na superação das situações-limite" (p.
126), já que é a superação de tais situações que conduz ao "[...] desaparecimento da
opressão desumanizante [...]" (p. 131), "para alcançar a meta da humanização" (p. 131).
 
Para que esse caminho de criticidade seja percorrido, os temas apreendidos pela
investigação devem ser devolvidos aos/às educandos/as como um problema, não como
uma conclusão pronta e acabada, um dado estático (FREIRE, 2014).
 
A educação somente será libertadora se os/as educandos/as sentirem-se "[...] sujeitos do
seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão de mundo, manifestada implícita
ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus companheiros" (FREIRE, 2014, p.
166).
 
A consideração de conhecimentos prévios dos/as educandos/as é uma necessidade
ainda maior para os/as sujeitos/as da pesquisa no perfil ao qual se enquadra a
maioria, especialmente, pois sendo jovens adultos/as, possuem maior carga de visão de
mundo, de pensamentos sobre os mais variados assuntos, às vezes bem solidificados;
por serem trabalhadores/as, com a vida corrida, muitas vezes penosa, cansativa,
possuem mais necessidade de aulas capazes de despertar genuinamente seus
interesses; e por estarem em situação de precariedade econômica, baixo nível de
formação, pouca oportunidade de crescimento cultural, poderão sentir sua autoestima
elevada ao notarem que sua visão de mundo está sendo ouvida, considerada, e que
dela partem as reflexões e processo de criticidade da formação.
 
Como disse Gorczevski (2015), uma educação para os DH (conteúdo) deve ocorrer em
uma EDH (forma). Do mesmo modo, Imbernón (2009 apud KATO, s.d., p. 3) afirma que
“[...] tão importante o que se pretende ensinar quanto a forma de ensinar”. E um modelo
de intervenção junto a esses sujeitos, que permite atingir todas as finalidades da EDH,
bem como buscar a concretização dos escopos das teorias e correntes educacionais
mencionadas, é a Roda de Conversa.
 
Seu propósito maior é a abertura e instigação para as trocas de experiências entre
os/as sujeitos/as envolvidos/as (BEDIN; DEL PINO, 2017), o que por si só já traz a rica
possibilidade de aprendizado mútuo, sensibilização, reflexão crítica, o pensar sobre
protagonismo cidadão, a valorização do todo, do senso comum como construção do
conhecimento científico, mais elaborado, crítico e reflexivo, o aprendizado também
sobre conviver com a pluralidade e a valorização do diálogo, enfim, todos esses
elementos visualizados, inclusive seu reconhecimento como parte de uma coletividade,
na qual, a partir da socialização de ideias, mesmo contraditórias, constitui-se como
sujeito do meio e a si mesmo a partir do/a outro/a (MÉLLO et al., 2007 apud BEDIN;
DEL PINO, 2017).



Além disso, a própria Roda de Conversa, mais do que ser terreno fértil para se alcançar os
objetivos referidos, é um método humano em si mesmo, sendo coerente com o que busco
ao falar em DH. Ao permitir as trocas, coloca todos e todas, inclusive mediadores/as e
educadores/as, no mesmo “movimento contínuo de perceber, refletir e modificar, em que
os/as participantes podem se reconhecer como condutores/as de sua ação e da sua
própria possibilidade de ‘ser mais’”, segundo Bedin e Del Pino (2016 apud
BEDIN; DEL PINO, 2017, p. 1415).
 
As rodas de conversa são, desse modo, “estratégias políticas libertadoras, que favorecem a
emancipação humana, política e social de coletivos historicamente excluídos” (BEDIN; DEL
PINO, 2016, p. 1414, apud BEDIN; DEL PINO, 2017).
 
Dessa forma, constitui-se em ambiente dinâmico, o que é potencializado com a utilização
de momentos de exposição intercalados com debates, relatos de experiências, e atividades
diversas, com a presença de mediadores/as relacionados/as à temática do encontro
(KATO, s.d.). Assim, indica-se a utilização de técnicas que possam facilitar a comunicação,
a interação, a dinamização do grupo, como recursos lúdicos (BEDIN; DEL PINO, 2017), o
que foi observado/adotado para o presente Produto Educacional.
 
As Rodas de Conversa estão também adequadas ao contexto maior em que nos inserimos,
às necessidades atuais da educação, consoante as mais recentes transformações sociais,
econômicas, culturais e políticas, mundialização, processos produtivos; em razão de
estudantes desmotivados/as que reivindicam aulas mais significativas e prazerosas; de
docentes sobrecarregados/as de atividades burocráticas e pressionados/as a produzir
inúmeros artigos para publicação, o que podem constituir obstáculos para que
compreendam a importância dos espaços de formação; de docentes que não se
reconhecem enquanto tal, impedidos/as de atuar de forma integral, visto que ser docente,
na contemporaneidade, requer mais do que conhecimentos técnico-científicos (KATO, s.d.).
 
Especializações não devem ser condenadas por si só, elas constituem progresso no
conhecimento humano. Mas precisam considerar uma percepção de mundo mais
abrangente e mais humana (DUARTE JR, 2006 apud KATO, s.d.).
 
Ao trazer a ideia e possibilidade de maior dinamismo, inclusive com abertura para
atividades lúdicas, torna-se o espaço ideal para a EDH que visa, por meio da utilização de
vídeos e imagens, conectar-se com os/as sujeitos/as e sensibilizá-los/as, o que permite
cumprir em boa medida a etapa de sensibilização, e permite também um dinamismo e
uma abertura para que a troca de experiências ocorra, cumprindo, mediante essa troca, a
educação para o protagonismo cidadão e para a tolerância frente a posicionamentos
divergentes, dando conta, assim, da vivência em DH na própria EDH.
 
Intercalando esses momentos lúdicos com exposições, como é a ideia nas Rodas de
Conversa, no ato da devolução dos resultados, dos vídeos e imagens, do diálogo, a
exposição do conhecimento teórico vai acontecendo, cumprindo-se, assim, a etapa
cognitiva.



 
artigo 22º: Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado,

dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da
sua personalidade.



2. MÉTODOS E TÉCNICAS PARA A EDH
Sobre métodos e técnicas de EDH, o autor destaca que pode ser através de unidade
curricular específica, de modo transversal, pela educação formal ou por alguma via
informal, até porque são opções que não se anulam necessariamente (GORCZEVSKI,
2015).
 
Ainda assim, o ACNUDH, em seu Manual para formação em DH (ONU, 2000), embora
foque em cursos de formação disponibilizados de modo permanente e voltados para
formação de profissionais que atuam em DH, traz importantes elementos metodológicos
que podem fazer a diferença para a EDH, especialmente porque considera um público
de adultos/as profissionais, que é, em grande medida, o caso dos sujeitos da presente
pesquisa, tratando, por exemplo, de conceituação, planejamento e execução.
 
O Manual traz a importância do chamado Método Colegial, com a presença de
profissionais que atuam na prática dos DH, como policiais e juízes/juízas, fugindo do
padrão professor/a - aluno/a. Assim, irá transparecer a cultura profissional de cada
grupo de atuação.
 
Concordamos em parte com esse método, haja vista que decidimos, como um dos
produtos educacionais resultantes da dissertação e expressos na Carta Aberta à gestão
do campus, a inserção de unidade curricular específica sobre DH nos currículos dos
cursos técnicos subsequentes do campus Florianópolis, pois nos filiamos, assim como o
IFSC traz em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), à perspectiva Histórico-
Crítica², ao passo que discordamos de uma educação por imitação, que corresponde à
Pedagogia da Impregnação³.
 
 
² Formulada inicialmente por Saviani entre 1970 e 1980, vem sendo construída por
diversos pensadores. Pensada para a educação da classe trabalhadora e para ser uma
educação transformadora, permitindo o acesso dessa classe ao saber científico que se
encontra sistematizado, de modo que possa estar mais bem preparada para a luta de
classes, visto que a escola não é autônoma em relação à sociedade e visa desconstruir a
dominação e exploração presentes na sociedade capitalista, ou seja, uma educação
emancipadora, numa dialeticidade que inclui educação e sociedade. A Pedagogia
Histórico-Crítica está fundamentada no trabalho como princípio educativo, proposto por
Gramsci, e no materialismo histórico dialético proposto por Marx e Engels, e que se trata
de compreender histórica e dialeticamente a existência humana, para fazer frente à
educação escolar capitalista, que visa transmitir à classe trabalhadora somente o
conhecimento necessário à produção, disciplinar esses sujeitos e, assim, perpetuar a
dominação. Para tanto, a referida busca superar o senso comum pela compreensão
crítica da realidade ofuscada pela aparência dos fenômenos presentes no cotidiano, por
meio da práxis, a prática aliada à fundamentação teórica, sempre em construção
dialética (PORTO, 2015).



Toca-se também em uma questão da formação de formadores/as. De início esse não era
o nosso foco, porém, como os dados produzidos a partir dos questionários respondidos
pelos/as docentes revelaram que, em número considerável, desconhecem os DH ou até
mesmo antipatizam com os mesmos/as, na perspectiva de uma Educação ou Pedagogia
Histórico-Crítica, e omnilateral, não importa a área específica de cada docente,
consideramos primordial que todos/as possam ter essa formação, conhecendo
minimamente do que se trata, para poder auxiliar a promovê-los.
 
A EDH é um trabalho de conscientização e informação, e precisa de uma rede de
colaboração para que possa efetivar-se, já que muitas vezes a ferramenta de mídia de
massa, que poderia promover uma conscientização de maior alcance, pode não ser uma
aliada a favor nesse tópico, já que muitas vezes promove desinformação e dissemina
fake news, em favor da classe dominante.
 
De acordo com esse Manual do ACNUDH (NAÇÕES UNIDAS, 2000), é importante
pensar técnicas de formação de adultos/as de modo criativo e interativo, para aumentar
as chances de participação ativa dos/as sujeitos/as, e sugere para tais finalidades uma
lista de técnicas pedagógicas interativas, explicando-as depois com mais detalhes.
 
É muito interessante essa observação, pois algo importante que se pretende com a EDH
é justamente despertar os/as sujeitos/as para seus potenciais de protagonismo cidadão
para a busca de efetivação dos DH.
 
Passo a discorrer um pouco mais sobre as técnicas pedagógicas interativas ou técnicas
participativas trazidas pelo Manual do ACNUDH (ONU, 2000). A primeira delas é
“apresentação e debate”, que sugere uma lista prévia de questões para dar início ao
debate e a exposição de uma visão panorâmica da discussão ao final. A segunda técnica
participativa mencionada é o debate com painel de peritos, que seria a apresentação
de um diálogo entre pessoas com experiência sobre DH. A terceira técnica é a dos
grupos de trabalho, formados de no máximo 5 ou 6 discentes, que terão até 50 minutos
para debater um tema, resolver um problema ou produzir algo concreto. As conclusões
de cada grupo podem ser debatidas por todos/as ao final.
 
A quarta técnica participativa trazida pelo Manual do ACNUDH (ONU, 2000) é o
estudo de casos práticos, realistas, que é mais uma atividade que pode ser realizada
pelos grupos de trabalho acima mencionados. O ideal é que não sejam casos
excessivamente complexos, e que permitam aos/às formandos/as aplicar normas de DH.
 
 
 
³ Libâneo (2005) cita Pourtois e Desmet (1999) para explicar que pedagogia da
impregnação se trata, basicamente, da dificuldade de formadores/as de mudar seus
hábitos enquanto educadores/as, por partirem daquilo que neles/as vem sendo
introjetado sobre como ser professor/a ao longo de sua vida, inclusive enquanto
educandos/as.
 
 



Essa resolução de problemas, ainda problemas teóricos além dos práticos, pode ser feita
em conjunto, o que configura a quinta técnica participativa apresentada, chamada
resolução de problemas/sessões de reflexão conjunta, que encoraja os/as discentes e
lhes exige criatividade. É importante anotar no quadro todas as ideias que vão surgindo,
e não será solicitada explicação, nem se julgará ou rejeitará qualquer fala. Apenas
depois o/a moderador/a analisa, classifica, adapta ou rejeita as intervenções.
 
Encerra-se com a conclusão, por todo o grupo, de recomendações e deliberação sobre o
problema. O debate do grupo em torno de cada proposta é que vai permitir sua
aprendizagem e sensibilização.
 
A sexta técnica apresentada é a simulação/dramatização. Os/as discentes são
chamados a participar de uma simulação de alguma situação plausível da vida real, no
intuito de praticar conhecimentos ou experimentar situações possivelmente
desconhecidas por eles e elas, podendo servir como ferramenta de sensibilização para o
respeito aos sentimentos e às perspectivas de outras pessoas. Funciona com a
distribuição do resumo da situação e atribuição de uma personagem a cada discente.
 
As visitas de estudo são a sétima técnica apresentada pelo Manual do ACNUDH. O
objetivo da visita a qualquer local deve estar previamente claro, e é interessante solicitar
aos/às discentes que tomem notas para posterior debate. A oitava técnica são os
exercícios práticos, o convite para que os/as discentes mostrem suas habilidades
profissionais relacionando com o tema dos DH. A nona técnica são as mesas redondas,
uma discussão animada entre profissionais de diversas áreas ou com perspectivas
distintas do tema. É necessário um/a moderador/a firme e dinâmico/a.
 
A décima e última técnica participativa apresentada pelo Manual do ACNUDH é a
utilização de material audiovisual, como fotografias, vídeos, painéis. Em quadros a
informação deve ser concisa e esquematizada.
 
Destaco as sugestões de Chust (2007 apud GORCZEVSKI, 2015) sobre educar em DH
em três etapas, as quais me inspiraram e embasaram o produto educacional a ser
desenvolvido: cognitiva, onde se explica os DH; emocional, para despertar emoções
nos/as educandos/as, e para que possam assim exercitar a empatia; e etapa ativa, para
que seja canalizado o desejo dos/as educandos/as de atuar, tornarem-se
participativos/as na questão dos DH enquanto cidadãos/cidadãs..
 
Para tanto, e de acordo com o Manual de formação em DH do ACNUDH, é necessário
considerar a importância da autoestima dos/as sujeitos/as, valorizando-os/as,
permitindo-lhes voz, espaço, dando importância às suas experiências e contribuições,
aptidões profissionais, criando uma atmosfera de camaradagem, estimulando seu
orgulho profissional, e aproveitando esse ensejo para demonstrar que o “[...]
conhecimento dos direitos humanos é fundamental para o bom desempenho profissional
do grupo de destinatários/as e que, por isso, os/as formandos/as têm muito a ganhar e
também a oferecer neste domínio” (p. 3).



Os objetivos dessa aprendizagem sobre DH apresentados pelo Manual em questão, e as
etapas de Chust (2007 apud GORCZEVSKI, 2015) estão em consonância. O primeiro
fala na exposição do assunto, para que se compreenda o que são as normas de DH e
que significados assumem no trabalho cotidiano dos/as participantes; fala também da
sensibilização, para alterar atitudes negativas, mas também para reforçar as positivas,
para que os/as sujeitos/as reconheçam ou continuem reconhecendo a importância de
contribuírem na proteção e promoção dos DH, ou seja, são questões de valores que
requerem “[...] um processo de longo prazo que deverá ser reforçado mediante uma
formação complementar, de carácter mais técnico” (ONU, 2000, p. 5).
 
Gorczevski (2009) acredita que há um princípio didático a ser considerado: o exemplo.
Aquele/aquela que educa para os DH deve “viver os direitos humanos” (p. 231). Esse,
inclusive, justifica a proposta de formação para os/as docentes que atuam nos cursos
técnicos subsequentes do IFSC Campus Florianópolis, pois, conforme ideia já trazida
anteriormente, se os/as mesmos/as não estão sensibilizados/as para os DH, se não os
vivem, não os defendem, dificilmente inspirarão essa vivência entre os/as discentes, que
muitas vezes não terão outros ensejos para esse despertar, pois, também como dito, não
darão prosseguimento aos seus estudos em outros níveis e/ou modalidades.



artigo 23º
 

1. 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.

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. 
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família,

uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses.



3. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL

Cumprindo o Termo de
Consentimento Livre e
Esclarecido, e por respeito ao
ser humano, elaborei um
convite para apresentação dos
resultados da pesquisa e
aplicação do Produto
Educacional, que foi enviado a
todos/as que responderam o
questionário e deixaram seus e-
mails para serem avisados/as
da atividade. Foi também
enviado à Coordenação de
todos os cursos que
participaram da pesquisa, com
a solicitação de comunicação
aos/às discentes e sua liberação
para comparecimento.

Sabemos que a coerência e o exemplo são uma das melhores formas de EDH,
especialmente por sua grande parcela de conteúdo valorativo. Assim, buscou-se criar
uma atmosfera de acolhimento e generosidade, de fraternidade, em cada detalhe
pensado para a ocasião.
 
Para tanto, os/as sujeitos/as foram convidados a saborear bolinhos de chuva feitos
carinhosamente pela minha mãe, Cleusa Teresinha Lapolli, para a ocasião, servidos com
café, água e mais alguns biscoitos sobre uma mesa arrumada com carinho.
Presenteamos, eu e minha orientadora, nossa palestrante convidada, Rosângela de
Souza, com uma cesta de alimentos sem agrotóxicos, aproveitando a ocasião para
destacar a importância desses alimentos, aparecendo aqui, mais uma vez, a preocupação
com a coerência e o exemplo.
 
Ainda, dentro dessa mesma lógica de auxiliar os/as sujeitos/as a sentirem-se mais à
vontade na ocasião, a primeira atividade proposta, já dentro do propósito de
sensibilização, foi que os/as sujeitos/as levantassem de seus assentos e fossem até a
lousa da sala olhar de perto gravuras artísticas para pensar sobre elas, como um meio
de introduzir os diálogos, já com a participação deles/as, pois em seguida foram
instigados/as a falar o que pensaram sobre as imagens.
 
Os registros fotográficos da aplicação do Produto Educacional foram gentilmente
realizados pelos colegas de Mestrado e de trabalho, Caio Caselli Martins e Evandro
Belmiro da Silva, aos quais sou eternamente grata, como a imagem a seguir, que permite
a visualização da mesa com comidas e bebidas, da cesta de alimentos orgânicos e
dos/as participantes do evento, olhando as imagens:



A Roda de conversa contou com momentos diferentes de mediação, e cada um deles
realizados por uma das três mediadoras presentes, de acordo com suas habilidades,
conhecimentos e papéis destinados ao momento.
 
A abertura da fala foi feita por minha orientadora, professora Doutora Eliane Juraski
Camillo, que possui bela desenvoltura para expressar-se em público e tem toda a
autoridade de uma pesquisadora, estudiosa e profissional, que vem me acompanhando de
muito perto nas pesquisas e escritas.
 
A professora cumprimentou os/as presentes, apresentou-se informando que trabalha como
docente no CERFEAD onde é minha professora e orientadora no Mestrado Profissional em
Educação Profissional e Tecnológica, em que escolhi trabalhar com a temática dos DH.
 
Esclareceu que há duas categorias de pós-graduação stricto sensu, ou seja, de Mestrado e
Doutora, a profissional e a acadêmica. Nesse caso, trata-se de um Mestrado Profissional,
que tem a especificidade de exigir, além da Dissertação, o desenvolvimento do Produto
Educacional, e informou que aquele era justamente o dia da aplicação desse Produto, por
meio de uma Roda de Conversa com a temática dos DH. Acrescentou que o momento
existiria ainda que não fosse uma exigência do Mestrado, por respeito aos/às sujeitos/as
da pesquisa.
 
Como esclareceu ainda, nossa intenção era, também, promover um momento de diálogo
entre todos e todas a respeito dos resultados da pesquisa.



Em seguida, fez em nosso nome agradecimentos. Agradecemos ao professor Fernando José
Fernandes Gonçalves, que garantiu a presença de sua turma do Curso Técnico
Subsequente em Mecânica, 3ª fase, e me apoiou de várias formas para que o momento
fosse possível e bem-sucedido, além de ter sido também sujeito de pesquisa; a presença do
professor Marco Antônio Vezzani; dos colegas, já mencionados, que muito gentilmente, em
uma sexta-feira à noite estava nos ajudando com os registros fotográficos do evento.
 
Foi feito o agradecimento especialmente, sobretudo, à Rosângela de Souza, advogada da
classe trabalhadora, da juventude e das mulheres, militante em DH, portanto com uma
larga experiência nessa temática, para dividir conosco um pouco do seu conhecimento.
 
Agradecemos, por fim, a presença, generosidade, paciência dos/as sujeitos/as da pesquisa
presentes. A professora Eliane ressaltou que a presença deles/as é muito importante, pois
“vivenciamos um momento histórico, político, um cenário bastante preocupante, tanto em
nível de país quanto mundial de violação de direitos, após muitos avanços conquistados
através de lutas históricas. Por isso, precisamos falar deles no IFSC, além das matérias
específicas técnicas, pois, rememorando Charles Chaplin, ‘não sois máquinas, homens e
mulheres é que sois/somos’. Precisamos falar de outras questões que permeiam nossa
existência.”

Após algumas orientações sobre
a logística da atividade, a
palavra foi passada para mim.
 
O professor Fernando
acrescentou que a formação
cidadã está na LDB e nos
documentos norteadores da
instituição; a formação do Curso
Técnico em Mecânica, além da
parte técnica, tem a formação
cidadã. Essa atividade agrega
conhecimentos nesse sentido
para os/as alunos/as desse
professor. Ele desejou
contextualizar na aula dele o
momento.
  
Com a palavra, reforcei os
agradecimentos e agradeci
minha orientadora, que tem
sido para mim uma verdadeira
parceria, que me inspira como
ser humano e como
profissional.



Em seguida, como dito anteriormente, chamei os/as alunos/as a observarem as
gravuras artísticas feitas em comemoração aos 70 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH, 1948), cada uma representando um de seus 30 artigos, mas
sem falar a eles/as do que se tratava, buscando assim a sensibilização, a participação, e
criar um ambiente um pouco mais descontraído, para que se sentissem à vontade para
participar de fato da Roda de Conversa.
 
As imagens são essas que vem sendo inseridas no presente encarte ao lado de cada
artigo da DUDH (ONU, 1948). No site, as imagens podem ser encontradas ao lado de
cada um dos artigos que está representando.

igualdade;
respeito;
equilíbrio das coisas.

Após observarem as imagens e terminaram de retornar aos seus assentos, questionei a
todos/as se alguém tinha alguma ideia do que poderiam significar as imagens. Para
deixá-los/as confortáveis, acrescentei que não era tarefa muito fácil. Surgiram algumas
colocações interessantes, entre as quais:
 

 
Informei que todas as colocações expressavam o que as imagens significavam, e de
alguma forma essas falas estavam relatadas na DUDH, o documento mais conhecido e
aceito mundialmente sobre o assunto, apesar da existência de diversos outros.
 
E assim foi o percurso da Roda de conversa, mesclando momentos de sensibilização,
atuação dos sujeitos e colocação de informação e conhecimento teórico, inclusive por
meio de atividades mais lúdicas que foram sendo inseridas, como as próprias gravuras
artísticas coloridas e os vídeos apresentados posteriormente, que quebravam a
monotonia das informações sendo passadas sempre do mesmo jeito, de forma
maçante.



Portanto, em vez de fazer a leitura
seca dos DH da DUDH, coloquei um
vídeo em que esses direitos aparecem
de forma cantada, videoclipe da
campanha do CNMP (Conselho
Nacional do MP) comemorando os 70
anos da DUDH.
 
Para devida apreciação desse encarte,  
recomendo assistir ao vídeo de cerca
de 04min42s, pelo link
http://www.cnmp.mp.br/amusica/ ou
busca no youtube: “A música que todo
mundo deveria saber a letra”.

Após ressaltar que é importante conhecermos esses direitos, porque são nossos direitos,
assim como diz a música, passei rapidamente nos slides as imagens que foram fixadas
no quadro com o artigo respectivo ao lado, e detive-me um pouco mais no direito à
educação por estar muito relacionado com todo o contexto do Produto Educacional e
trazer mensagens muito importantes e pertinentes, mais especificamente o segundo item
do artigo 26 da DUDH (ONU, 1948):

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade
entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das
Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

 
Expliquei a importância dessa leitura pelo fato de estarmos em uma instituição de ensino
e está relacionado com a formação que nos mostre como sermos cidadãos/ãs ativos/as
na sociedade, para aprendermos além do estritamente necessário para exercermos nosso
ofício. Esclareci que esses dizeres devem ser atendidos em qualquer curso, qualquer
modalidade, o que inclui os cursos técnicos subsequentes.
 
Comecei a apresentar os resultados da pesquisa, conforme expressos na dissertação na
seção de análise de dados.



Por fim, como a questão que mais apareceu nos questionários é a que receberia maior
enfoque, detive-me ao final da minha fala a trazer os argumentos de quem é contrário aos
DH para criminosos/as e das pessoas que, ao contrário, defendem com argumentos que os
DH são para todos os seres humanos.

Quem cometeu atitudes ruins não merece DH,
regalias.
Ou não merecem na mesma proporção das
“pessoas de bem”. 
Ou depende da gravidade do crime.
Criminosos/as não deveriam ser
sustentados/as por trabalhadores/as.
Criminosos/as deveriam sustentar suas
famílias.
DH prejudicam o trabalho da polícia.
DH deveriam funcionar também para vítima. 
DH defendem bandidos/as porque é a
vontade da política de esquerda. 
Não podemos confiar nos livros de História. 
Medo que pessoas perigosas voltem às ruas. 
DH acolhem criminosos/as como
coitadinhos/as. 
Deveria haver pena de morte para
criminosos/as.

Argumentos contrários aos DH para criminosos:·

A questão sobre DH vem sendo deturpada.    
Toda história tem dois (ou mais) lados.
Presidiários/as também são cidadãos/ãs.
Defender-se não é regalia.
Há muitos crimes cometidos no Brasil e no
mundo, então os DH acabam aparecendo
mais nessa esfera. 
É importante olhar para quem precisa mesmo
se cometeu algum erro.
DH não encobrem crimes hediondos. É fazer
justiça com humanidade.  
Só olhamos nossos próprios motivos.
DH que criminosos/as têm, todos os/as
cidadãos/ãs também têm.    
Tratamento desumano desumaniza.
DH têm sido usados como objeto de disputa
para dominação.

Argumentos favoráveis aos DH para todos os
seres humanos:       

Quanto a esse último ponto, acrescentei que foi uma visão crítica muito interessante, pois a
pessoa que a fez percebeu a divisão de classes que existe em nossa sociedade, em que há
os/as que dominam e os/as que são explorados/as, e as duas partes tentam explicar o que
são os DH. Só que a classe dominante o faz visando desacreditar os DH e assim
enfraquecer a noção da sociedade sobre os seus direitos, para gerar o enfraquecimento da
sociedade na busca pelos seus direitos e até desavenças em seu seio, que serve para
desuni-la. Afinal, a sociedade unida, forte e conhecedora dos seus direitos é um risco para a
permanência da exploração da classe dominante sobre a dominada.



·Não devemos achar que só quem estuda ou trabalha na área dos DH pode falar do
assunto. Muitas vezes ele ganha um viés muito intelectualizado, e há estudiosos/as e
trabalhadores/as do assunto que sentem que somente eles/elas ou quem possui o
mesmo nível de conhecimento sobre o tema pode falar sobre o tema. Isso é muito
negativo, pois afasta ainda mais a sociedade desse diálogo.

Ao falarmos sobre excluídos/as, devemos saber que são grupos que devem receber
mais cuidados e atenção em razão de todas as dificuldades que enfrentam. Por outro
lado, algumas pessoas que responderam o questionário demonstraram preocupação
com a vitimização.

Para encerrar minha fala, trouxe quatro pontos de destaque:
 

 
Todos/as nós devemos nos sentir aptos/as a falar, a estudar, a conversar sobre isso,
afinal esses direitos são nossos.
 

 
Sobre isso, digo que é importante não confundir esse olhar mais cuidadoso que casos
assim devem receber com vitimização. Mas se de fato houver vitimização, e compreendo
que pode haver, pois algumas pessoas podem abusar de seus direitos com más intenções,
passando inclusive de vítimas a algozes, então, nesse caso, realmente temos que tomar
cuidado.

 
Isso significa dizer, em outras palavras, que não é porque uma pessoa sofre preconceito
e exclusão que ela tem direito de se aproveitar da proteção que recebe por essa
condição para fazer mal a outra pessoa.
 
Devemos olhar para excluídos/as sim, mas sem perder a cautela e presumir que o
sofrimento, necessariamente, os/as torna boas pessoas, pois nem sempre é o que
acontece, e protegendo sem cautela aqui, podemos estar criando outra vítima ali.
 
Dos sujeitos que disseram que são contrários aos DH, entre 144 discentes, no máximo em
torno de uns cinco se mostraram muito radicalmente fechados, revoltados, indignados,
parecendo que nem aceitariam conversar, dialogar sobre o assunto. A grande maioria
mostrou uma abertura para o diálogo e isso é muito importante porque a gente pode
não concordar, mas não podemos perder a condição de conversar.
·        
Os nossos objetivos, de quem concorda ou não com DH, muitas vezes são os mesmos, nós
apenas não concordamos, às vezes, com os caminhos para isso.



O vídeo, em dado momento, também chama atenção para o fato de que vemos uma
quantidade absurda de casos de desrespeito aos mais DH pelo mundo todo, e nos faz
refletir: até que ponto os DH são mais do que letras no papel, quem tornará essas
palavras uma realidade?
 
Chamou atenção para o fato de que lutar por esses direitos é papel de cada um/a de
nós, e não se super-heróis/heroínas, como os de filmes de ficção, que poderão surgir.
 
Para que esse encarte seja devidamente apreciado, é importante assistir esse vídeo, com
duração aproximada de 09min30s, que pode ser encontrado no link
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc&t=2s (acesso em 24 jun. 2019), ou
fazendo a busca no youtube por “A história dos Direitos Humanos”.

Ao final da minha
fala, agradeci, e
passei o segundo e
último vídeo, que, de
uma forma mais leve,
com sons, imagens,
entrevistas nas ruas,
traz um pouco mais
de conteúdo sobre o
que são os DH e sua
história.



Em seguida, passei a fala para a palestrante convidada, Rosângela de Souza.
 
A mediadora convidada focou sua fala naquilo que a pesquisa trouxe como resultado,
para que tivesse melhor proveito e também fosse mais interessante para os/as
participantes.
 
Iniciou salientando, para reflexão, que qualquer um/a de nós, por descuido, pode
atropelar alguém e se transformar em criminoso/a, o que não faz de nós bandidos/as. E
nesse momento, vamos querer ter nossos DH respeitados. Teremos que pagar pelo
crime, mas na forma da lei, sem tortura, sem ficar numa cela superlotada, passar fome,
comer comida podre. Teremos direitos.
 
Se uma lei de trânsito fala que temos que tomar cuidado com pedestres na faixa de
segurança, e diz qual a pena será aplicada para o caso de descumprimento, por
exemplo, pena de prisão, o correto é que quem descumpriu essa lei perca a sua
liberdade física, e nada mais que isso. Por que nós temos que torturar essa pessoa?
 
Outro ponto que destacou, sobre o que foi apresentado como resultado da pesquisa é
sobre o advogado atrapalhar o trabalho da polícia. E questionou: como o advogado
pode atrapalhar o trabalho da polícia?
 
O advogado não pode ir na cadeia e tirar alguém de lá. Precisa requerer a um/a
juiz/juíza, que decide se vai deferir ou não. Se defere, a pessoa sai, mas conforme as
disposições legais.
 
O que mais chocou a mediadora em questão é que não seja 100% entre docentes a
defesa dos DH, até porque é a defesa deles/as mesmos/as, como docentes, como seres
humanos. 
 
Em uma bela atitude de se aproximar da realidade dos estudantes, a mediadora deu
como exemplo uma história pessoal de quando era estudante na época da Ditadura
Militar: após mais de meia hora aguardando seu professor, como este não havia dado
nenhum recado, a turma foi embora. Depois o professor deu falta para todos/as porque
não estavam na segunda aula. Na ocasião ela havia contestado essa atitude e o
professor pelo resto do período letivo a perseguiu, chamando-a de encrenqueira.
Concluiu dizendo que seu Direito Humano de ser respeitada foi ferido naquela ocasião.
 
Antigamente os direitos eram só para homens, brancos e ricos. Inclusive a Revolução
Francesa, sua Declaração de Direitos, apesar de já ter sido um grande avanço, não era
Declaração dos Direitos Humanos, mas do homem.



Um/a aluno/a, dando início às interações mais intensas da Roda de conversa, pediu a
palavra nesse momento, e perguntou à mediadora Rosângela se ela era favorável à pena
de morte, ao que ela ser respondeu ser contra, pois ninguém tem o direito de tirar a vida
de ninguém. Mesmo se alguém tirou a vida de outra pessoa, considerando que ainda é o
Estado que aplica a pena de morte.
 
Ainda, justificou sua resposta pelo fato de que está comprovado que a pena de morte não
resolve o problema da criminalidade, ninguém vai deixar de matar ou cometer um crime
por isso. Nos EUA, a pena de morte não existe em todos os estados. Disse ainda que a
pena de morte é aplicada principalmente aos pobres.
 
É difícil, em qualquer país do mundo, o rico receber pena de morte. A pena de morte é
feita para dizimar a pobreza, os/as pobres e negros/as. Depois se descobre que a pessoa
não cometeu o crime, como se resolve? Disse que esse tipo de situação acontece muito nos
EUA.
 
Outro/a aluno/a levantou a questão de que, se há mais negros/as no Brasil, naturalmente
haveria mais negros/as presos/as. Sobre isso a mediadora informou que no Brasil tem mais
brancos/as do que negros/as, apesar de ser perto de meio a meio, enquanto que a
população carcerária é 70% ou 80% de negros/as.
 
Sobre a DUDH, houve uma evolução, pois esses Direitos já foram chamados de direitos
dos homens. Teve uma feminista que, na época da Revolução Francesa, tentou igualar os
direitos das mulheres aos dos homens, Olympe de Gouges, e acabou sendo decapitada. Da
mesma forma, a questão dos DH na Europa serviu muito para os/as europeus/europeias,
mas não serviu para países de outros continentes, cujos povos foram dominados por
eles/as. Quando um haitiano conseguiu derrotar a invasão francesa, em uma outra
investida esse mesmo haitiano chegou a ser crucificado.
 
Um/a aluno/a questionou sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, quando
homens e mulheres estão na mesma função e aqueles ganham mais.
 
A mediadora disse que isso acontece e que é horrível. Disse que tudo que fere o direito de
uma outra pessoa, fere o direito humano dela. DH não é a DUDH apenas, pois ela trata de
questões mais gerais. Nem é uma lei, seria mais um princípio, importante, mas não tem
força de lei. É preciso fazer isso tudo virar lei. E não é porque existe a lei que nos dá
igualdade que a igualdade existe. Uma das coisas que discutimos muito em direito é dar
efetividade, ou seja, fazer a lei valer.
 
Mais uma vez, ela ilustrou a discriminação com vivências pessoais, mesmo em um local
onde os DH deveriam receber ainda mais destaque, um sindicato, no qual atuava havia
anos como advogada. Após muitos anos reivindicando condições melhores de trabalho,
uma sala onde pudesse se concentrar melhor, inclusive tendo em vista seu volume de
trabalho, não sendo atendida, pediu demissão. Em seu lugar entrou um advogado homem,
já em pouco tempo com uma grande sala bem equipada e com pessoas para o auxiliar.



A maioria dos/as dirigentes sindicais eram homens. Então, para a mulher, a mentalidade é
de que qualquer coisa serve. Mulher sempre dá um jeito, ou se a mulher vai gritar, é
histérica, exagerada, como se dissessem: "deixa ela ali dando os pitis dela, depois a gente
resolve".
 
Então, isso existe: existe discriminação contra mulheres, contra doentes, contra idosos/as,
contra a juventude e contra criança. É uma luta constante contra só ter direito a estar
bem na sociedade o homem, branco e rico.
  
Aqui nota-se com mais clareza as interações dos/as estudantes dando o tom do diálogo,
da Roda de Conversas. A mediadora muito bem soube aliar as informações que tinha
para trabalhar com essas interações, as quais permitiu que servissem para enriquecer o
momento, as experiências, a troca.
 
Em seguida, a mediadora destacou que virou moda falar em vitimização, quando na
verdade o que se faz é buscar direitos e uma vida melhor. É uma luta longa, difícil.
Precisamos dos/as professores/as. É estarrecedor que mais de 20% dos/as professores/as
pesquisados/as seja contrário/a aos DH.
 
DH são coisas pequenas. É o direito desses/as estudantes saírem da instituição e irem a
um barzinho conversar, sem que a polícia vá incomodá-los/as e bater neles/as, como muitas
vezes acontece.
 
Um/a aluno/a levantou que alguém que aprendeu sobre os DH de um jeito, teria
dificuldade de reaprender de outro, talvez buscando justificar o posicionamento de
alguns/algumas professores/as.
 
Sobre isso, a mediadora bem pontuou que foi educada em colégios da época da Ditadura
Militar, em que o autoritarismo parecia natural, que não poderia ser de outra forma, que a
vida era assim. Ela era depressiva e achava que era problema dela. Só quando entrou na
faculdade que aprendeu que vivia em uma Ditadura Militar. Descobriu que podia ser
diferente e, fazendo uma relação com o último vídeo exibido, que podíamos fazer o que
nele apareceu: quem luta pelos DH são pessoas normais, não são pessoas acima da
média, são pessoas com medo, são pessoas inseguras, pessoas que têm certos complexos,
são pessoas do dia a dia, normais, iguais e diferentes a todo mundo. São essas pessoas que
fazem o mundo evoluir.
 
Há pessoas que pagaram muito caro nessa luta, especialmente na época da Ditadura
Militar. Eram estudiosos/as, mães de família, etc.
 
Um/a aluno/a tomou a palavra e destacou o problema de grande polarização que
vivemos, e que somos muito influenciáveis, induzido/as ao erro. Segundo Rosângela, é
exatamente isso: somos induzidos/as ao erro. E a nossa chance de ver diferente é muito
difícil, porque muitas vezes as pessoas buscam informações em fontes duvidosas, não
confiáveis.



Estamos acostumados/as com a mídia, com a televisão, com a telinha, com jornais,
com o WhatsApp, como acrescentou a professora Eliane. Mas é nesses espaços, como
nas Rodas de Conversa, que podemos buscar. Rosângela disse que faz muito Rodas de
Conversa, vai muito para comunidades falar sobre vários temas, como a
Contrarreforma da Previdência, Ditadura Militar, porque muitas pessoas simples e de
boa vontade, por desconhecimento/ignorância, são favoráveis à ditadura, acham que
na época da ditadura era melhor.
 
Na época aludida, era proibido por lei a mulher jogar futebol. As mulheres não podiam
trabalhar sem permissão do marido.
 
A igualdade de classe é a mais determinante de todas. Ganharmos o mesmo salário,
dentro daquilo que a pessoa oferece/contribui para a sociedade. Não há uma
igualdade financeira de buscar, comprar livro é caro. Custa caro a gente se educar de
forma independente. Não vemos por exemplo em Florianópolis uma peça de teatro
onde as pessoas possam ir gratuitamente, que também é um modo de formar. Cinema
também é muito caro. Tudo isso mostra como a dificuldade financeira prejudica nosso
acesso à informação/formação, à cultura, como dito na demonstração do resultado
da pesquisa.
 
Como as pessoas vão se informar diferente, vão pensar diferente?
 
Isso porque, destacou a mediadora Rosângela, a pesquisa foi feita em Florianópolis, em
uma das melhores escolas de Santa Catarina, e foi dessa forma com os/as
professores/as. Imagina fazer uma pesquisa dessa no interior do Acre, do Maranhão, do
Mato Grosso. Lá as coisas são mais difíceis ainda de chegar, difícil conhecerem os DH.
 
Um/a aluno/a questionou se não é o modo como está se agindo em nome dos DH que
faz professores/as, com mais estudo e conhecimento, irem contra os DH. Disse que tem
que ser feito alguma coisa para mudar a vida do/a cidadão/ã que cometeu crime, para
que não precise voltar a cometer. Deu exemplo de um caso que conseguiram emprego
para um ladrão.
 
Rosângela falou que é papel do Estado e não do/a advogado/a a distribuição de
renda. Na Holanda, onde há uma das melhores distribuições de renda do mundo, caiu
o número de prisioneiros/as, cada dia eles fecham mais prisões. Está comprovado que
o que causa mais criminalidade é a miséria. Uma pessoa que pode comprar um tênis
não vai matar outra para pegar um tênis, só porque quer matar uma pessoa. Há os/as
loucos/as, os/as doentes, que é outra coisa, que é uma minoria. A violência que tem no
Brasil não se resolve simplesmente com o encarceramento em massa, como é o
direcionamento da política nesse aspecto.



Havia vários defensores de DH nas manifestações da véspera dessa Roda de
Conversas, porque lutar por mais verbas para a educação é um DH.
 
O maior problema é que uma minoria que manda na sociedade, brancos/as e
ricos/as, não querem a igualdade. Eles/as trabalham ideologicamente – não é a
esquerda que trabalha com a ideologia – quem mais trabalha com a ideologia são
essas pessoas que estão no topo da pirâmide, que fazem de tudo para incutir na
nossa cabeça que ter direitos é uma coisa ruim, tanto que estamos em uma
Contrarreforma da Previdência voltada para destruir todos os direitos previdenciários,
uma catástrofe, e 25% da classe trabalhadora, pelo “bem do Brasil”, que ninguém sabe
que Brasil é esse, está defendendo a destruição dos seus direitos.
 
São feitas propagandas pra nos convencer que temos que pensar da forma que eles
querem.
 
Nesse momento, questionou: “não sei se vocês já escutaram e já traduziram a música
The Wall, de Pink Floyd”. A mesma mostra que as pessoas passam por um “moedor de
carne” e saem todas repetindo a mesma coisa. Música mais antiga, porém, que até hoje
diz muito.
 
E então sugeriu, para situações como essa, de interação com adultos/as jovens sobre
DH, exibir esse tipo de clip ou filme. A professora Eliane questionou aos/às alunos/as se
eles/as conheciam essa música e alguns/algumas disseram que sim.
 
Escrevendo para esse encarte, resolvi inserir o link do clip sugerido por Rosângela, pois
concordei que seria pertinente tê-lo apresentado na ocasião da aplicação do Produto
Educacional.
 
Ao procurar o vídeo no youtube para pegar o link, o assisti e vi, ou melhor, recordei,
como está profundamente conectado com tudo que vem sendo falado nessa
Dissertação. É a arte com seu superpoder de significar/ressignificar. Um clip que já
conta com uns bons anos de existência, mas continua muito atual.
 
Realmente, as reflexões que poderiam vir dele para o momento seriam riquíssimas, mas
fica aqui como sugestão para quem quiser se basear nesse encarte para educar em
Direitos Humanos. Por outro lado, pela intensidade desse clip, todos os significados que
traz, talvez o mais indicado fosse um encontro específico para debatê-lo.



Continuando com a palavra, a mediadora salientou que sermos induzidos/as a pensar
de determinada forma é planejado. Há pessoas preparadas para fazer isso, sendo que
não podemos ser inocentes sobre isso. Por situações assim, há mulheres contra o
feminismo, contra ela própria. Como se os/as negros/as chegassem para o/para a
seu/sua senhor/a e dissessem que pode trancá-los na senzala. Se fizerem propaganda
bem-feita sobre, é mesmo capaz de as pessoas se entregarem a esse suplício por
acreditar que isso será bom para elas.

Para apreciar melhor esse encarte, recomendo que assista ao vídeo de aproximadamente
06min21s, pelo link https://www.youtube.com/watch?v=vrC8i7qyZ2w (acesso em 26 jun.
2019), ou busca no youtube por “clip the wall legendado”.
 
Seguem algumas imagens do vídeo:



      Aprovada em 28 de agosto de 1979, a Lei nº 6.683 concedeu a anistia a todos que
cometeram crimes políticos ou eleitorais e àqueles que sofreram restrições em seus
direitos políticos em virtude dos Atos Institucionais (AI) e Complementares, entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Excluiu do benefício aqueles que foram
condenados por crime de terrorismo, atentado pessoal ou sequestro, mas incluiu as
esposas de militares que foram demitidos por AI. Além disso, permite o retorno a vida
político-partidária dos anistiados, desde que em partidos legalmente constituídos
(BRASIL, 1979)” (CORRÊA, s.d.).

Um/a aluno/a levantou três questões: uma criança que vê o pai batendo na mãe sempre,
vai crescer revoltada provavelmente e vai repetir aquilo; o que ela acha sobre o
presidente Bolsonaro liberar armas para brasileiros/as; se o estuprador vai pra cadeia, e
os outros presos matam-no.
 
A intermediadora disse que é contra que se mate o estuprador. Se o Estado pega o
estuprador e prende, o mesmo tem obrigação de dar garantia de vida pra essa pessoa.
Se tem que ficar preso, e tem que fazer tratamento, isso é outra coisa.
 
Rosângela disse que não tem coisa pior para uma mulher, para uma criança, que um
estupro. Um dos piores crimes contra uma pessoa: a tortura e o estupro. Mas, nem para
as pessoas que estupraram e torturaram pessoas que ela ama, nem para essas, defende
a morte. Defende o julgamento (que muitas vezes não tiveram, por ficarem impunes).
Porque no Brasil esses crimes foram amplamente cometidos, sobretudo durante a
Ditadura Militar, sem julgamento e prisão posterior, sendo que tais crimes acabaram não
sendo punidos, por intermédio da Lei da Anistia. 
 
Inclusive, a Rosângela acrescentou que ela participa de um movimento que se chama:
“Memória, verdade e justiça”, cujo objetivo é resgatar os crimes da ditadura e que essas
pessoas paguem, se não hoje porque já morreram, porque os crimes já prescreveram, que
ao menos seja resgatada a memória e que isso faça parte da nossa história para que
nunca mais aconteça.

Imagem de divulgação de
evento com a famosa frase:
“Para que não se esqueça.
Para que nunca mais
aconteça”.
 
Encontra-se no site
http://aprumasecaosindical.
org/2019/03/28/ditadura-
nunca-mais-por-verdade-
memoria-e-reparacao/
(Acesso em 27 jun. 2019).
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Assim como bem completou um/a estudante presente, é para se ter o registro histórico
disso, e acrescentou a então mediadora, “para que as coisas não voltem a acontecer”.
Porque um povo sem memória é um povo que está fadado a repetir a sua história, e a
repetir de forma mais perversa do que já foi.
 
Assim, Rosângela reforçou que não defende a morte nem a tortura ao estuprador. Claro
que se um pai vê sua filha ser estuprada, bate no estuprador e chega a matar, isso é
outra questão. Isso pode acontecer, em um momento de violenta emoção, e não sou eu,
disse a mediadora, que vou condenar essa pessoa que fez isso. Mas o Estado, na sua
racionalidade.
 
Sobre o armamento, a mediadora iniciou sua fala dizendo que é um debate muito longo
e muito complicado. Em princípio, levantou que não é uma sociedade preparada para
sua autodefesa, e que garantir a segurança é papel do Estado.
 
Disse também que só os/as ricos/as e filhos/as de ricos/as vão se armar, e que vão sair
por aí matando pobres e gente que está na rua, porque só eles/as vão ter condições de
pagar R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 numa arma.
 
Um/a dos/as estudantes disse que conhece a realidade do país e sabe que as pessoas
não deixam de ter uma arma porque é ilegal, então permitir o porte de arma
generalizado apenas legalizaria algo que já acontece, na opinião dele/a.
 
Outro/a aluno/a, nesse momento, acrescentou a existência de acidentes domésticos em
que a criança vê o pai brincando com a arma e acaba brincando com ela também,
causando algum acidente. Apesar de esse ser um dado importante, a intermediadora
acrescentou que a morte de crianças por fome e doenças bem simples no Brasil é muito
maior do que as causadas por esse tipo de acidente.
 
Sobre o comentário de que há pessoas que possuem armas, mesmo ilegalmente, a
intermediadora falou que essa é uma realidade de algumas regiões específicas, e não
apenas de pessoas pobres, pois lá existe uma organização social diferente. A gente sabe
que em tais locais é assim, que há uma forma de relacionamento diferente de outras
formas de relacionamento na sociedade brasileira. Lá as pessoas se auto protegem, há
uma outra forma de vivência.
 
O professor Fernando acrescentou que a arma está muito presente, mas a estamos
tornando mais presente ainda em espaços públicos diferentes daqueles onde já existe
essa aceitação, digamos, e assim o risco se torna maior pra todos/as, inclusive para quem
não quer usar arma.



Se for legalizada, talvez seja possível entrar na escola com arma, e só alguns/algumas
vão ter. Essa lei do presidente Bolsonaro não tem traz especificações dizendo onde é ou
não proibido. É claro que o IFSC pode, dentro do seu Regimento, dizer que ninguém
pode entrar com arma, mas aí já é mais um problema. 
 
Na verdade, é possível alguém entrar com uma ação e dizer que precisa de arma pra
alguma situação e ter seu pedido deferido. Então não é proibido. Mas não é tão liberado
como na forma que o Bolsonaro deseja fazer.
 
Um/a estudante, nesse momento, disse que não gostaria de ter uma arma, pois na hora
de uma forte emoção, poderia perder a cabeça e fazer algo que não gostaria de fazer
 
Outro/a falou que geralmente a polícia invade a casa de quem mora em locais
periféricos, nos morros, nas favelas, sem nenhum mandato de busca e apreensão. Nesse
momento, a intermediadora Rosângela muito bem aproveitou a ocasião para reforçar
que lei é uma coisa, e efetividade da lei é outra. Para pobre, muitas vezes não tem lei,
"para pobre é como a polícia quer e como a polícia faz".
 
Ela encorajou o/a estudante a falar: "pode falar, eu sei como é". Mostrou-se sensível e
próxima ao sujeito, ao notar que o assunto era especialmente delicado. A abertura teve
resultado e o/a estudante encorajou-se para abrir-se, mais do que isso, para desabafar
algo que sofre em sua própria vivência, buscando encontrar acolhimento, pois com o
diálogo feito até então sobre os DH, foi possível transmitir aos/às presentes que
aquele era um momento de verdadeira troca, com respeito e sensibilidade, onde
poderiam expressar o que vinha em seus corações.
 
Contou que uma vez estava em casa estudando, e repentinamente, a polícia o/a retirou e
levou a um paredão, onde o/a revistaram. Perguntou, então, o que a advogada
Rosângela achava disso: a polícia invadir a casa da pessoa e revistar sem mandato, nem
nada? Perguntou também se a polícia tem direito de bater em uma pessoa grávida,
porque a irmã dele/a estava grávida nesse dia e a polícia bateu nela, porque ela deu
queixa dele porque ele bateu nela da primeira vez.
 
 
 
      As regras para porte de armas foram flexibilizadas pelo Decreto n. 9.785/2019. A lei
que visa substituí-lo está em andamento no Congresso Nacional, conforme Portinari,
Góes e Gullino (2019) e a Redação do Senado (2019). Entre as medidas destacadas estão
“permissão para o proprietário rural com posse de arma de fogo utilizar a arma em todo
o perímetro da propriedade; Quebra do monopólio da importação de armas no Brasil;
Permissão para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) poderem ir de
casa ao local de tiro com a arma com munição; Praças das Forças Armadas com dez
anos ou mais de experiência terão direito ao porte de arma; O direito à compra de até
50 cartuchos por ano passará para até mil cartuchos por ano” (MAZU; CASTILHOS;
PALMA; G1; TV GLOBO, 2019).
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Rosângela afirmou que pra resolver o problema da criminalidade devemos ter
igualdade. Escola para todo mundo. Muito lazer. Isso é DH. Se a pessoa tem seus DH
respeitados, vai entrar na criminalidade para quê?
 
Os DH que estamos falando é o direito de não sermos importunados/as em casa por
essa polícia que não respeita a lei. Mas aí alguns/as dizem: “se a polícia entrou na casa
de alguém é porque algum problema tem”. O jornal vai falar isso. Mas é mentira, quem
vive isso sabe que é mentira! Quem passa por isso sabe que não estava fazendo
absolutamente nada, que isso acontece porque é no morro, porque é pobre, porque se
fosse em bairros luxuosos, na Beira-Mar, e fosse rico/a, a polícia muito provavelmente
não agiria do mesmo modo.
 
A mediadora ressaltou que o que queria falar é que isso é DH, não é nada estranho, que
a gente não conheça e que a gente não saiba. Direito humano é o meu direito de não ser
ofendida na minha dignidade. Eu tenho uma dignidade a ser preservada. Não importa
se eu sou japonês, negro, mulher, que seja, ninguém pode invadir a minha dignidade. As
pessoas têm que respeitar. Isso é DH.
 
O/A estudante disse que um/a policial assim não está preparado/a. Ao que a
intermediadora completou que era isso mesmo, que então ele/a tem que ser
preparado/a.
 
Ainda, o/a aluno/a questionou o que pode ser feito se uma situação assim acontecer.
 
O/A próprio/a aluno/a sentiu a necessidade de agir, atuar, para melhorar sua situação,
demonstrando que o contexto da Roda de Conversa, os diálogos, os encorajamentos, os
esclarecimentos, os exemplos, fizeram nascer ou se desenvolver naquele momento, um
pouco mais, o sentimento de que fazer algo para mudar está também em nossas mãos.
 
Nesse momento, aquele/aquela estudante demonstrou que essa atividade deu a ele/a
sentimento de ser um/a cidadão/ã ativo/a, como é uma das propostas do Produto
Educacional, e sentiu também esperança.
 
As histórias trazidas naturalmente para a Roda de Conversa pelos/as próprios/as
alunos/as, especialmente nesse caso de invasão de policiais sem mandato e agressão
de uma mulher grávida, certamente criaram um momento de forte emoção,
sensibilizando a todos/as nós, servindo como um verdadeiro momento de troca de
vivências que despertaram a empatia, pelo menos de boa parte dos/as presentes,
demonstrando mais uma vez como a Roda de Conversa é adequada aos propósitos da
EDH, que visa também sensibilizar, gerar empatia.
 
A intermediadora respondeu inicialmente que uma das coisas que se pode fazer é
procurador um/a advogado/a que atua em DH, por exemplo, procurar ela mesma. Ela
trabalha e faz tudo de graça nessa área, não cobra absolutamente nada.



Além disso, sugeriu organizar a comunidade, fazer denúncias.
 
Nesse momento, preciso dizer, cortando meu coração, o/a estudante disse em um tom
bem desolado que se denunciar é pior. Porque o/a policial fica com raiva por causa da
denúncia, volta lá e bate de novo.
 
Então, com sua experiência e conhecimento, demonstrando mais uma vez a ótima escolha
que fizemos, eu e minha orientadora, por essa palestrante, esta orientou a não denunciar
sozinho/a, mostrando caminhos mais seguros para agir, como estar filiado/a a um
partido político, a uma associação de moradores/as, por exemplo.
 
Cada um/a deve escolher seu partido. Se toda a sociedade brasileira estivesse
organizada em partidos de escolha de cada pessoa, evoluiria muito, porque aí o partido
de cada pessoa briga por ela. Se não é o partido político, pode ser a associação de
moradores. Temos que ter associações de moradores. Assim a intermediadora foi dando
sugestões para ações em grupo.
 
É preciso ter uma associação de moradores forte, o que é difícil. Ou ter um grêmio forte
na instituição. Por exemplo, se houvesse um grêmio forte na instituição e a pessoa
estivesse organizada num grêmio, chegaria em seus companheiros e falaria o que
aconteceu.
 
Quando é um movimento social que faz a denúncia, uma denúncia por escrito ao
Ministério Público, põe no jornal, na internet, a polícia não vai lá, porque se acontece
alguma coisa com a pessoa, todo mundo sabe quem foi que fez. Então, a intermediadora
coloca-se contra atos individuais, a orientação dela é sempre: nada de atos individuais, é
ato coletivo, alguma forma de organização, e aí se escolhe qual a melhor forma de se
organizarem, e disse para ter sempre um/a advogado/a no lado deles/as, e um
organismo de defesa dos DH. "É isso que se deve começar a fazer daqui pra frente",
aconselhou aos/às presentes.
 
Há organizações, inclusive de negros/as, com suas especificidades, porque negros/as
sabem que sofrem mais: sofrem mais preconceito, recebem mais multas, são mais
desrespeitados/as. Um movimento que ela indicou e acha muito legal é o MNU
(Movimento Negro Unificado), ao qual ajuda, do qual participa, faz movimentos com
eles. Então vocês têm que começar a buscar esse tipo de organização, disse ela.
 
Um/a dos/as estudantes, nesse momento, com uma fala ainda mais reveladora da
necessidade de pensar em uma formação cidadã e sobre DH muito mais forte e
intensificada, regular, presente, a esses sujeitos da pesquisa, disse: "Eu não sabia disso.
Eu não tinha conhecimento disso".
 
Ao que a intermediadora respondeu: "Então está valendo para alguma coisa, né".



Os/as estudantes manifestaram interesse em manter contato com a palestrante, e ela
respondeu que depois daria seus contatos e os/as auxiliaria a compreender os caminhos
para a organização coletiva.
 
Após algumas trocas de exemplos que ilustravam tudo que vinha sendo falado, um/a
dos/as participantes questionou como fica a situação de uma família quando um
bandido mata o pai dessa família, vai preso e os DH o soltam.
 
A palestrante reforçou que os DH não soltam ninguém, quem solta é o juiz. Falam isso
na televisão, no jornal, a polícia fala isso para que as pessoas olhem para militantes dos
DH com má vontade, para que todos/as nós não lutemos pelos nossos direitos.
 
Segundo a intermediadora, geralmente, nesses casos, quem faz a petição ao/à juiz/juíza
para soltar nem é um/a advogado/a de DH, pois costumam atuar em áreas diferentes
dessas, como abordagens policiais injustas a pobres e negros/as, sem mandato, e casos
afins.
 
O que um/a advogado/a de DH pode fazer é, se por acaso esse/essa bandido/a for
preso/a e aparecer todo/a quebrado/a, aí sim interferir. Porque o Estado deve proteger
quem está sob sua guarda, privado/a de liberdade, porque a pena da pessoa não é ser
torturada, é ser presa. Aí o/a advogado/a que a pessoa contratar vai entrar com uma
ação, usar a lei e pedir para o/a juiz/juíza liberar. Isso não tem relação com DH.
Reforçou muito que queria deixar isso bem claro: que advogados/as de DH não soltam
ninguém, e que se se pudesse soltar, soltaria 40% da população carcerária desse país,
pois a metade que está lá não tem nenhuma condenação, foram esquecidos/as lá,
porque não têm advogados/as de DH suficiente para cuidar desses casos.
 
Um/a participante acrescentou que tem que ser dado apoio à família de quem foi
assassinado/a. Rosângela afirmou que esse apoio é dado, a luta dos DH é para que
essas pessoas tenham apoio, sejam indenizadas, inclusive pela pessoa que matou. Porque
cabe indenização. Se a família entrar com ação, cabe, tem lei pra isso, tem lei civil que
diz que a pessoa que causa dano pra outra tem que pagar financeiramente.
 
Ela disse que é uma advogada que defende DH, mas que não faz parte de nenhum
grupo de DH. Disse que esses grupos existem, geralmente são fundados e organizados
muitas vezes por Igrejas, e geralmente a Igreja Católica.
 
Um/a dos/as participantes perguntou se a então intermediadora faz palestras sobre isso,
e ela disse que sim, e ofereceu-se para ir na comunidade dele/a, explicar sobre a lei.



Um/a aluno/a levantou um caso que viu esses tempos sobre vários/as índios/as que
estão presos/as sem terem sido julgados/as. A palestrante confirmou e disse que
inclusive eles/elas são inimputáveis, então nem poderiam ser presos/as. E isso reforça o
que vem sendo falado: não é porque tem a lei que o direito está garantido. Alguém tem
que conseguir fazer valer a lei, porque o nosso Estado brasileiro é extremamente
autoritário, eles não respeitam a lei. Muitas vezes a polícia não respeita a lei, o/a
juiz/juíza também não, muitas vezes o/a Promotor/a de justiça também não.
 
Disse Rosângela que o volume de pessoas para defender é muito pequeno, e é difícil dar
conta, ao que um/a participante, discente, acrescentou: “igual a você tem poucos. E
muitos que puxam para outro lado”.
 
A palestrante reforçou que "temos que lutar ainda contra uma mídia poderosa [...] Vocês
procurem um dia dar uma entrevista no jornal, vocês falam uma coisa, olha o jornal no
outro dia, é completamente diferente daquilo que foi dito”.
 
A professora Eliane disse que há alguns dias aconteceu justamente isso com ela.
Cortaram o que ela falou em uma entrevista, saiu na mídia só a parte que interessava. A
outra parte, que ela fez uma crítica a uma questão, essa eles cortaram. Disse que as
pessoas encaram a mídia como um Deus, como se o que sai na mídia é verdade
necessariamente.
 
Lembrou a professora Eliane que o direito a uma informação certa, verdadeira, é um
direito humano também.
 
Para concluir, a palestrante disse que DH é tudo que diz respeito a nossa dignidade.
 
O professor Fernando, com a palavra, agradeceu, em nome do Departamento de
Mecânica, aos/às estudantes pela participação, pelo debate, até colocou que a pesquisa
deveria ser divulgada para toda a comunidade escolar. Disse a seus/suas alunos/as que
estavam tendo a oportunidade de ter acesso primeiro a ela. Agradeceu-me, bem como à
professora Eliane, à Rosângela, por termos, segundo o que colocou, promovido tão bem
essa noite, trazido café com bolinhos. E recebemos uma salva de palmas dos/as
participantes.
 
A professora Eliane, com a palavra, bem acrescentou que não poderia ter sido melhor o
momento, que acertamos o tom, e que estávamos muito felizes pela efetividade desse
diálogo, não pensávamos que iria ser nessa intensidade, porque participaram de fato,
perguntando, tirando suas dúvidas, colocado suas opiniões, de maneira espontânea, de
maneira verdadeira, honesta, sincera, e é disso que nós precisamos.



Na imagem abaixo, os bastidores da organização do evento, registro feito em seu
encerramento. Da esquerda para a direita: a palestrante Rosângela, a pesquisadora
Tharin (eu), o professor Fernando e a orientadora da pesquisa, professora Eliane.



artigo 24º

 
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a

férias remuneradas periódicas.



AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO
PELOS/AS PARTICIPANTES

Apesar dos convites realizados, somente a turma da penúltima etapa do Curso Técnico
em Mecânica compareceu à aplicação do Produto Educacional. Não foram os exatos
discentes pesquisados, mas foi a mesma etapa do curso pesquisada, a penúltima.
Compareceu também um discente de graduação em Engenharia Civil e dois entre os/as
docentes pesquisados/as.
 
As percepções e conhecimentos sobre DH mudaram com a atividade...
De 17 avaliações do evento, apenas um/a discente afirmou que suas percepções e
conhecimentos sobre DH não mudaram após participar da atividade, porque já conhecia
o assunto, apesar de, quando questionado/a sobre o que achou do momento, ter
afirmado que achou “produtivo, pois sempre é bom agregar conhecimento”.
 
O/A mesmo/a participante acredita que os DH só podem ter uma grande força se
aplicados nos anos iniciais de formação.
 
Apesar dos diálogos, um/a participante disse que só têm direito aos DH “pessoas de
bem”, mas alguns/algumas presos/as também, dependendo do crime que praticaram.
Disse que gostou de discutir sobre o assunto, que deu para ter mais clareza e que
deveria ser mais falado sobre isso.
 
Um/a outro/a disse que não concorda muito com DH, mas que ainda assim aprendeu
melhor sobre eles e considerou o momento muito bom e produtivo.
 
Um/a participante disse que não só seu conhecimento aumentou, mas também seu
interesse pelo assunto. Entendeu que as abordagens foram claras “tornando possível o
entendimento total do objetivo”.
 
Sensibilização...
Nota-se que, apenas com essa única atividade de EDH, a sensibilização já se fez
significativamente presente. Avaliação de outro/a participante: “minhas percepções
mudaram muito depois dessa atividade, pois consegui ver o outro lado da moeda, não só
o desprezo pelos bandidos”. E continuou: “muito interessante, conseguiu abrir nossas
mentes para esse assunto que eu não entendia dessa maneira”.
 
Diálogo...
Outro/a aluno/a avaliou da mesma forma e acrescentou que foi um momento “muito
aberto para opiniões”. Teve um/a participante que destacou que instigou seu interesse o
formato utilizado de “demonstrar fatos e relatos de acontecimentos”.



Cidadania...
Afirmou um/a outro/a participante que a atividade “alimentou mais ainda a força,
motivação de lutar pelos direitos”.
 
Educação em Direitos Humanos para os cursos técnicos subsequentes...
Esse/a último/a participante referido/a, disse ainda que achou o momento muito legal, e
acrescentou que “seria interessante uma matéria só desse assunto em todos os cursos
técnicos”. No mesmo sentido, teve um/a aluno/a disse que espera outros momentos como
esse, “outros debates”. Outro/a ainda, disse que antes da atividade o que “sabia sobre
DH era praticamente nada”, e que “o assunto quase nunca é abordado em lugar nenhum”.
Finalizou dizendo: “acho que esse assunto deveria ser mais abordado, principalmente nas
escolas e ensino médio e fundamental”.
 
Ainda, seguindo a mesma lógica, um/a participante disse que a atividade o/a instruiu
muito, pois não é um assunto muito apresentado no cotidiano. Afirmou também que
mudou seu ponto de vista a respeito de DH. Por fim, pontuou que gostou da forma como
foi apresentado, mas sugeriu: “acho que poderia haver uma interação melhor com o
público durante a apresentação dos eslaides perguntando a opinião dos ouvintes”.
 
O/A mesmo/a participante acredita que o momento “tocou o senso dos colegas de classe
referente ao determinado assunto” e gostou da apresentação por ter sido “muito direta e
ao mesmo tempo simples”.
 
Seguem as imagens da ficha de avaliação e da lista de presença distribuídas aos/às
participantes quando a fala da palestrante começava a se dirigir ao final.

Segue, agora, para conhecimento, a Carta Aberta construída e endereçada à Direção
Geral do Campus Florianópolis, propondo a inserção de uma Unidade Curricular (UC)
específica para promover a EDH, focalizando nos DH, em todos os cursos técnicos
subsequentes ofertados no Campus, bem como proposta de formação docente para
os/as professores/as que atuam nesses cursos, haja vista que os dados produzidos pela
pesquisa apontaram, também, para essa necessidade premente:



artigo 25º

 
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e à sua família, saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas
dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.



PREZADA DIRETORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - IFSC - CAMPUS FLORIANÓPOLIS
 
 
 
 
 
 
CARTA ABERTA:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezada Diretora,
Meus cumprimentos.
 
Apresentando-me, meu nome é Tharin Lapolli Fiorenzano da Silveira e escrevo como servidora e
pesquisadora da instituição sob vossa direção, além de estudante de Mestrado do IFSC, pelo Programa de
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT) vinculado ao
Centro de Referência em Formação e Educação à Distância (Cerfead) do Instituto Federal de Santa
Catarina - IFSC.
 
A referida pesquisa foi realizada por mim e minha orientadora de Mestrado, professora Dra. Eliane Juraski
Camillo (IFSC), com preciosas contribuições dos demais membros da banca de qualificação, professor Dr.
Adriano Larentes da Silva (IFSC) e professor Dr. Clovis Gorczevski (UNISC), ocasião em que surgiu a
sugestão da proposta que venho fazer pela presente carta.
 
Os principais focos da pesquisa foram verificar as percepções dos/as alunos/as dos Cursos Técnicos
Subsequentes do campus Florianópolis - IFSC sobre Direitos Humanos, doravante DH; promover, através
do Produto Educacional Intervenção, mediante Roda de Conversa, uma reflexão sobre DH e Educação
Profissional no âmbito dos cursos pesquisados, favorecendo a presença e a observância dos DH no recorte
aludido; bem como, munida dos resultados da pesquisa, da experiência da aplicação do Produto
Educacional e das reflexões embasadas no referencial teórico, confirmar a hipótese de que é importante
trazer a esses/as sujeitos/as a Educação em Direitos Humanos, doravante EDH, de modo
institucionalizado, organizado, firme e bem direcionado.
 
A Dissertação que embasa a presente carta, a ser defendida em 26 de agosto de 2019, recebeu o título
“Educação Profissional e Direitos Humanos: uma proposta de Educação Integral para os cursos técnicos
subsequentes do IFSC Campus Florianópolis”, e o Produto Educacional, exigência do Mestrado em questão,
aplicado no Campus Florianópolis com alunos/as dos cursos pesquisados, no dia 31 de maio de 2019, que
também embasa essa carta, especialmente em razão de ter evidenciado grande pertinência da proposta
em foco, recebeu o título “Roda de Conversa: aprender, sentir, agir, dialogar. Educar em Direitos Humanos”

PROPOSTA DE INSERÇÃO INSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
EM DIREITOS HUMANOS NOS CURSOS TÉCNICOS
SUBSEQUENTES DO IFSC CAMPUS FLORIANÓPOLIS NOS
MOLDES DA DISSERTAÇÃO “EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
DIREITOS HUMANOS: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO
INTEGRAL PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES
DO IFSC CAMPUS FLORIANÓPOLIS” E DO PRODUTO
EDUCACIONAL “RODA DE CONVERSA: APRENDER, SENTIR,
AGIR, DIALOGAR. EDUCAR EM DIREITOS HUMANOS”



Assim:
 
1. Considerando diversos documentos, normas e orientações legais que direcionam à necessidade ou
importância de incluir a EDH nos cursos técnicos subsequentes, como as que exemplifico abaixo;
 
1.1. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, doravante LDBEN (BRASIL, 1996),
a educação subsequente, foco da pesquisa e dessa carta, está inserida na Educação Básica, pois traz em
seu Capítulo II, “Da Educação Básica”, a Seção IV-A, “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”,
em que encontra-se menções à forma subsequente.
 
1.2. De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, doravante DUDH (ONU, 1948), e com o
Comentário Geral n. 13/1999, do Conselho Econômico e Social do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, doravante (PIDESC)
(ONU, 1999), a educação é, ao mesmo tempo, um dos DH e um meio para que todos os DH tenham
efetividade, o mesmo dito nacionalmente pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica (BRASIL, 2013a), que abrange os cursos técnicos subsequentes.
 
1.3. De acordo, novamente, com o Comentário Geral n. 13/1999 do PIDESC (ONU, 1999), a educação tem
um papel indispensável na promoção dos DH e da democracia, possibilitando o empoderamento dos
grupos vulneráveis em uma sociedade.
 
1.4. De acordo com a nossa Constituição Federal de 1988, doravante CF/88 (BRASIL, 1988), conforme seu
artigo 6º, a educação é um direito fundamental, cujas finalidades, conforme também a CF/88 (BRASIL,
1988), em seu artigo 205 são, tanto a qualificação para o trabalho, como também o preparo para o
exercício da cidadania e o pleno desenvolvimento da pessoa.
 
1.5. De acordo com as finalidades da educação acima referidas, da mesma forma expressas no artigo 2º
da LDB (BRASIL, 1996), podemos notar a importância da educação para a difusão dos DH e para a
formação integral dos/as alunos/as, assim como a partir do texto do artigo XXVI, 2ª alínea, da DUDH
(ONU, 1948), segundo o qual o ideal do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do respeito
aos DH devem orientar a educação, e esta deve promover as possibilidades da convivência harmônica
entre todos/as.
 
1.6. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013a), a EDH
é um dos desdobramentos dos DH, com organização e princípios próprios, capaz de contribuir para a
construção e consolidação da democracia e para mudanças sociais, sendo um meio para que os/as
educandos/as compreendam o papel dessa cultura para a referida mudança, tenham acesso à história
dos DH e compreendam que são sujeitos/as de direitos e de responsabilidades.
 
1.7. De acordo com o Manual sobre metodologia de formação para os Direitos Humanos do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, doravante ACNUDH (ONU, 2000), para
que a EDH tenha o impacto necessário, é preciso que tenha claro apoio da instituição onde ocorre e que
as políticas dessa instituição reflitam “[...] os imperativos de direitos humanos ensinados na sala de aula,
devendo o pessoal dirigente receber formação nessa área e empenhar-se na aplicação das normas em
causa” (p. 3).



2. Considerando as relações trabalhadas entre referencial teórico, análise dos PPCs dos cursos
pesquisados e os resultados da pesquisa realizada com alunos/as, preferencialmente, das penúltimas
fases dos cursos técnicos subsequentes presenciais do IFSC campus Florianópolis e alguns/algumas de
seus/suas professores/as, relações essas das quais apresento muito resumidamente alguns pontos nos
tópicos deste item;
 
2.1. Apesar das indicações legais elencadas no item 1, que não esgotam os documentos vastos sobre o
assunto, os Projetos Pedagógicos dos 12 cursos pesquisados, doravante PPCs, não trazem a temática dos
DH a contento.
 
a) Não fazem qualquer menção ao assunto, três cursos: Curso Técnico em Edificações, Curso Técnico em
Eletrônica e Curso Técnico em Meteorologia.
b) Mencionam muito vagamente questões de algum modo relacionadas aos DH, 7 cursos: Curso Técnico
em Enfermagem, Curso Técnico de Manutenção Automotiva, Curso Técnico em Mecânica, Curso Técnico
em Meio Ambiente, Curso Técnico em Saneamento, Curso Técnico em Eletrotécnica e Curso Técnico em
Segurança do Trabalho.
c) Somente cita a expressão “direitos universais do homem” (IFSC, 2014, p. 5 e 38), mas não volta a tocar
no assunto, 1 curso: Curso Técnico de Agrimensura.
Além disso, é uma expressão criticada por ser excludente da mulher (GORCZEVSKI, 2009).
d) Traz Unidade Curricular relacionada superficialmente aos DH, não chegando a ser uma EDH, 1 curso:
Curso Técnico em informática. Trata-se da Unidade Curricular, doravante UC, chamada “Informática, Ética
e Sociedade” (IFSC, 2008, p. 25). No objetivo do curso, não faz qualquer menção ao tema e em sua
metodologia não há elementos necessários a uma EDH.
 
Se nem mesmo os PPCs dos cursos trazem a temática dos DH e da EDH a contento, o que podemos
esperar das práticas em sala de aula?
 
2.2. Verificando as respostas de 35 docentes e 144 discentes pesquisados/as, temos um parâmetro da
situação cotidiana de cada curso, organizados das situações mais críticas para as menos críticas:



Podemos observar que a regra é ausência da EDH propriamente dita, capaz, de fato, de sensibilizar os/as
sujeitos/as e instigá-los à cidadania ativa, tanto documentalmente quanto na prática, revelando uma
cultura institucional deficiente na formação cidadã, ponto altamente relevante para a formação integral
dos/as sujeitos/as.
 
2.3. Assim como apareceu na pesquisa, a Instituição tem ações que chamam a atenção de algumas pessoas
para os DH, o que é louvável, importante e deve ter continuidade. No entanto, há duas questões a
melhorarem aí:
 
a) Essas ações muito mais chamam atenção sobre o assunto do que de fato educam em DH. Nesse sentido
são rasas, diante do que uma EDH se propõe.
b) Os/As sujeitos/as principais da pesquisa muitas vezes nem prestam atenção a essas ações, simplesmente
porque, conforme confirmado pela pesquisa, são pessoas com baixa condição financeira, em sua maioria,
trabalhadores/as e estudantes que lutam diariamente em uma vida muito corrida e não têm condições de
acessar, por si mesmos/as, todo potencial emancipador que uma EDH pode ter em suas vidas, se ela não
for levada a eles/as de modo focado, firme, organizado, institucionalizado.
 
2.4. Infelizmente alguns/algumas docentes não têm a dimensão da importância dos DH. Cerca de 20%
dos/as pesquisados/as chegam a antipatizar com eles. Alguns/as dizem até mesmo que não abordam essas
temáticas em aula e nem gostariam porque estamos falando de cursos técnicos, numa clara demonstração
de que não compreendem que o ensino técnico está inserido na Educação Básica, tampouco considerem os
objetivos da mesma, destacados acima.
 
Ocorre que é necessário compreender que o fato de estamos falando de cursos técnicos faz apenas crescer
essa necessidade, ao contrário da compreensão de alguns/as docentes, pois é exatamente nesse contexto
que os/as alunos/as têm menos possibilidade de entrar em contato com esse conhecimento tão relevante
para a sociedade e para suas vidas, que deve ser considerado inclusive para o trabalho que pretende
exercer ou aperfeiçoar com a sua formação técnica.
 
A instituição está formando técnicos, mas esses técnicos são seres humanos, e a formação técnica está
inserida por isso em um contexto maior, que é a Educação Básica, conforme salientado. A EDH deve estar
presente em toda e qualquer formação, pois estamos falando de seres humanos.
 
A educação é um terreno de disputas (PORTO, 2015) entre aqueles/as que pretendem limitá-la à mão-de-
obra para lucrar, com o cuidado de não gerar potencial de senso crítico nos/as sujeitos/as, para que não
tenham condições de questionar a realidade de exploração da qual são vítimas e, de outro lado,
aqueles/as que defendem que qualquer formação deve considerar o ser humano em todas as suas
dimensões, o que inclui sua capacitação para o trabalho, mas também compreendê-lo como cidadão/ã,
com senso crítico e emancipado/a, capaz de conhecer seus direitos e participar na promoção dos Direitos
Humanos para si e para a sociedade.
 
Uma formação puramente técnica, que se nega a considerar as demais dimensões dos/as alunos/as, serve
certamente à primeira opção entre as duas acima descritas, reforçando-a nessa disputa pelo espaço da
educação. É porque a formação, mesmo em um curso que ensina a técnica para determinada profissão,
não pode limitar-se a ela.
 
A EDH é responsabilidade de todos/as, caminho para a consolidação da cidadania, matéria obrigatória
nos currículos escolares desde o nível fundamental (MAZZUOLI, 2018).



Não importa se a formação é técnica e que os/as sujeitos/as são, em grande parte, jovens adultos/as, a
educação não está limitada a um período escolar ou fase da vida, pois como dito por Dallari (1999, p. 47
apud GORCZEVSKI, 2015, P. 27), trata-se de “um processo de aprendizagem e aperfeiçoamento”.
 
Além disso, como vimos, qualquer separação de qualquer formação em técnica ou intelectual, prática ou
teórica e afins, desconsidera a omnilateralidade do ser humano, ou seja, que é um ser formado por
diversas dimensões, desumanizando-o, retomando Saviani (2007) e Porto (2015). Inclusive, a Educação
Profissional nasceu como uma modalidade de ensino destinada “‘[...] àqueles que devem executar, ao passo
que o ensino científico-intelectual é destinado àqueles que devem conceber e controlar o processo’”
(SAVIANI, 2003, p. 138 apud PORTO, 2015, p. 459).
 
Portanto, a limitação da formação em apenas técnica, reforça a exploração das classes dominadas pelas
dominantes. É nesse contexto que entra a formação integral, para superar as separações da educação em
manual e intelectual (PORTO, 2015), para superar a dualidade de classes sociais (SAVIANI, 2007).
 
Essa necessidade é ainda mais imperativa nesse caso, em que tratamos em grande parte de jovens
adultos/as, com baixa renda e trabalhadores/as, que possuem menos condições de acesso ao conhecimento
e à cultura de forma mais ampliada, reforçando a dificuldade de serem cidadãos/ãs ativos/as e alterarem
verdadeiramente a própria realidade.
 
Pensar que a formação não deve incluir a EDH por ser técnica, e que a isto deve estar restrita, é o mesmo
que entrar no processo de mercantilização da vida que ocorre no modo de produção capitalista,
mercantilização que abrange o trabalho e a educação, de modo que, nessa lógica, o/a professor/a insere-
se na linha de montagem, que impede a valorização do processo de aprendizagem em si mesmo, e que
requer muita praticidade e rapidez (FRIZZO, 2016, s.p.).
 
Trata-se de um contexto que desvaloriza as demandas locais de aprendizagem e autonomia das escolas.
Em razão de suas dimensões ontológica e histórica, o trabalho não pode ser reduzido à mera mercadoria,
o que inclui o trabalho dos/as professores/as. A função social da educação é aquela que atende à
formação omnilateral, que considera as capacidades adquiridas no decorrer da história pelo ser humano,
permitindo a concretização de novas capacidades. A defesa atual de objetividade no conhecimento acaba
por direcionar a uma retirada de elementos axiológicos da formação (FRIZZO, 2016).
 
Não há como considerar o ser humano centro de formação, se não for considerada a dimensão valorativa
dos/as educandos/as. Uma formação meramente “técnico-científica e profissional” (HENNING, 2017, p. 68)
não coloca o humano como centro, portanto.
 
Trata-se, segundo Martin (2011), de mudar padrões sociais. Benefícios de curto prazo, embora necessários,
não são capazes de promover a necessária mudança estrutural, como os padrões de discriminação.
 
Além da importância já destacada da formação omnilateral a esses/as sujeitos/as, ressalto aqui, mais uma
vez, a conscientização, especialmente de seus/suas professores/as sobre isso, visto a influência e o respeito
que muitos deles/as despertam em seus/suas alunos/as, conforme pude claramente constatar durante a
aplicação dos questionários.



Fala de abertura do Evento.
Interação dos/as participantes com imagens significativas.
Exibição de vídeo relacionado ao assunto das imagens.
Exposição dos resultados da pesquisa de forma refletida.
Exibição de vídeo relacionado a Direitos Humanos.
Fala da palestrante convidada.
Diálogo mais aprofundado com os/as participantes.
Fala de encerramento.

3. Considerando os resultados da aplicação do produto educacional;
 
3.1. A aplicação do Produto Educacional serviu para corroborar fortemente a importância dessa educação
para esses/as sujeitos/as, deixando claro seu potencial de elevar sua autoestima, sensibilidade, empatia,
protagonismo cidadão, senso crítico, conhecimento.
 
O Produto Educacional foi uma Intervenção, considerando as etapas sugeridas por Chust (2007 apud
GORCEVSKI, 2015), cognitiva, sensibilizadora e ativa, realizada dentro de uma Roda de Conversa, focando
na realidade dos/as próprios/as sujeitos/as da pesquisa e tendo como norte os resultados das pesquisas
com eles/as realizadas, na observância nas seguintes etapas:
 

 
 
3.2. Dando um panorama bem geral do momento da aplicação do produto, estavam presentes, na condição
de sujeitos/as de maior enfoque da pesquisa, especialmente discentes do Curso Técnico em Mecânica,
penúltima fase, trazidos no espaço de aula do professor Fernando José Fernandes Gonçalves.
 
O ambiente e os detalhes foram pensados para serem acolhedores e cheios de exemplo de humanidade,
com dinamismo e ludicidade.
 
Instigados/as a responder o que achavam que significavam algumas figuras expostas, desde o início, as
primeiras vozes entre os/as sujeitos/as da pesquisa começaram a participar.
 
Expus os resultados da pesquisa realizada e passei a palavra à intermediadora/palestrante Rosângela de
Souza, advogada militante em DH.
 
Em razão da grande vivência pessoal e profissional na temática da intermediadora, que falava
horizontalmente com os/as sujeitos/as, incorporando muito bem a ideia de troca de experiências, os/as
estudantes sentiram-se muito à vontade e partiu deles/as mesmos/as o desejo de contar suas experiências
pessoais, muitas vezes no sentido de desabafo e pedido de ajuda, de compreensão de caminhos, para
encontrar saídas às ocorrências em suas vidas, muitas vezes graves, envolvendo violação em seus DH.
 
Surgiram opiniões divergentes a serem debatidas, questionamentos, que enriqueceram o momento e
envolveram a todos/as os/as presentes, de tal modo que imaginávamos que em uma sexta-feira fria e
chuvosa, à noite, os/as estudantes iriam ficar logo fatigados/as. Mas o que ocorreu foi justamente o
contrário: foi intenso o interesse, a participação, sendo que o término da atividade acabou acontecendo
próximo das 23 horas, muito depois do horário de encerramento da aula, com os/as próprios/as estudantes
querendo maximizar o momento com questionamentos e reflexões. Inclusive, o professor Fernando me
informou que seus/suas alunos/as agradeceram a ele pela oportunidade de ter participado do momento.



Precisamos ter mais acesso ao conteúdo dos Direitos Humanos. Acredito que se entendermos como ele funciona, poderemos aplicá-lo da forma
satisfatória. 

Como não tenho muito conhecimento no assunto, acredito que seja realmente importante conscientizar e falar sobre para que todos saibam que
seus direitos são assegurados.

Tema muito atual, que corre um grande risco por não ser abordado com frequência, causa um conhecimento raso sobre, é necessário um maior
esclarecimento do tema, acredito que esse seja sim o caminho a instituição de ensino levantar o tema e suas mazelas para uma abordagem ampla e
didática desse tema tão importante.

Muito importante quanto mais informação melhor para o crescimento pessoal e profissional.  

Bem legal a iniciativa de mostrar e poder falar de um tema tão difícil hoje no nosso país, gostei bastante e falta mais entendimento claro das
pessoas em questões de Direitos Humanos.

obrigado por fazer esta pesquisa e incentivo você também a dar palestras sobre o assunto pois a sociedade não sabe muito sobre seus direitos,
muito menos humanos.

Interessante. Serve para que as pessoas, os alunos consigam refletir, entender, aprender, saber identificar e lutar por um espaço escolar mais
libertador, justo  e, consequentemente, fazer com que seja um ser mais justo, mais humano.

seria interessante uma palestra em todos os cursos sobre o assunto,para quebrar alguns tabus e mostrar o que realmente é direito humanos ,já que
fizemos a pesquisa seria justo uma resposta de vocês.

Criado em 1948 pela ONU, e ate agora ainda trás duvidas, por ser de fato mais buscados pela maioria que se aproveita dos mesmos, e
negligenciado pelos que necessitam de sua intervenção, vejo que deve ser um pouco mais debatido e apresentado a todos.

Gostaria de saber mais sobre o assunto, pois pela mídia só vemos ou ouvimos falar quando há intervenção em caso de crimes, geralmente a pedido
da defesa e nem sempre das vítimas.

Acho que devias dar espaço para as pessaos expressarem sua indignação dependente de sua posição política ideológica. Algo como essa pesquisa
mas com a liberdade de se expressar sem ser julgado, nada de intolerância. Algo que falta no campus, pois temos um grêmio estudantil de esquerda
que não respeita opinião alheia, cansei de ver cartazes de ofensa com o termo fascista generalizado, isso na minha opinião são pessoas sem um
pingo de respeito, dizem lutar contra o facismo e autoritarismo mas são piores quanto a galera de direita, não aceitam ouvir opiniões e idéias que
eles nao compactuam sem gerir ódio desnecessário e gratuito, mas resumindo falta mais compreensão e liberdade de expressão.

4. Considerando que:
 
4.1. brancos e homens são a grande maioria de estudantes nos cursos pesquisados; 
 
4.2. o meio pelo qual a grande maioria tem informações sobre DH é a mídia, fonte muitas vezes rasa e
distorcida; 
 
4.3. cerca de 21% dos discentes antipatizam com DH; 
 
4.4. cerca de 47% dos discentes simpatizam com DH e os demais antipatizam ou dizem não sentir nada a
respeito;
 
4.5. mesmo os que simpatizam com DH, na maioria, não conseguiram apresentar uma definição um pouco
mais satisfatória de DH, muito menos uma visão crítica contextualizada sobre eles;
 
4.6. uma quantidade significativa dos/as sujeitos/as criticou os DH por entendê-los como “defesa de
bandidos”;
 
4.7. cerca de 13% dos discentes e 17% dos docentes questionados, afirmaram já terem seus DH desrespeitados
na Instituição, e cerca de 19% dos discentes e 29% dos docentes afirmaram já terem notado outra pessoa
sendo vítima de desrespeito de DH na Instituição;
 
4.8. alguns/as estudantes manifestaram a importância do acesso a esse conhecimento, inclusive na instituição e
solicitando isso, além de espaços para se expressarem, e não só aqueles/as que afirmaram simpatizar com os DH, mas
também aqueles/as que se mostraram em dúvida, disseram não sentir nada, e até mesmo alguns que antipatizam com o
tema, que é o caso do primeiro comentário abaixo, seguido de outros exemplos:
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Venho propor:
 
a) A inserção institucional de Educação em Direitos Humanos dentro dos cursos técnicos subsequentes do
IFSC Campus Florianópolis, preferencialmente no formato de Ucs específicas sobre a temática, para que o
trabalho com a mesma não fique a cargo da opção pessoal de cada docente somente, para que ela seja
levada a sujeitos/as com dificuldades de tempo, econômicas e sociais de acessá-la por outras vias,
condições essas que aumentam a importância de estarem cientes de seus direitos, e consoante os métodos
adotados para a aplicação do Produto Educacional, embasado no que se encontra indicado para a
Educação em Direitos Humanos em documentos e bibliografia, na forma de Roda de Conversa, permitindo
a informação, sensibilização e instigação ao protagonismo cidadão dos/as estudantes e das estudantes dos
cursos em questão, em um sentido de formação do/a sujeito/a omnilateral e, portanto, emancipado/a.
b) Tendo em conta que um percentual significativo de docentes que atuam nos cursos técnicos
subsequentes do IFSC Campus Florianópolis antipatiza com DH e/ou manifestaram desconhecimento ou
até preconceitos sobre o assunto, considero imprescindível, na esteira da formação integral/omnilateral,
que seja oportunizado a esses/as docentes formação inicial e/ou continuada em DH.
 
 
REFERÊNCIAS
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Presidência da República.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 31
mar. 2018.
 
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Ministério da Educação. Brasília:
MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-
educacao-basica-2013-pdf/file. Acesso em: 31 mar. 2018.
 
BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 31
mar. 2018.
 
FRIZZO, Giovanni. A Reforma do Ensino Médio e os interesses de mercado na política educacional.
Poiésis: Tubarão, v. 10, n. 17, p. 215, 2016. Disponível em
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/3884/2702. Acesso em: 5 jul. 2018.
 
GORCZEVSKI, Clovis. MARTÍN, Nuria Belloso. Educar para os direitos humanos: considerações,
obstáculos, propostas. São Paulo: Atlas, 2015.
 
IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Projeto Pedagógico do
Curso Técnico de Agrimensura. Campus Florianópolis. 2014. Disponível em:
http://florianopolis.ifsc.edu.br/images/stories/ppc/subsequentes/PROJETO__agrimensura2015s_-Revisado-
Ok.pdf. Acesso em: 22 jun. 2018.
 
IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Projeto Pedagógico do
Curso Técnico em Informática. Campus Florianópolis. 2008. Disponível em:
http://florianopolis.ifsc.edu.br/images/stories/ppc/subsequentes/ppc%20%20cts%20informatica.pdf.
Acesso em: 22 jun. 2018.



MARTIN, J. Paul. Educação em Direitos Humanos em comunidades em recuperação após grandes crises
sociais: lições para o Haiti. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos: São Paulo, v. 8, n. 14, p. 67-73,
jan. 2011. Acesso em: http://sur.conectas.org/educacao-em-direitos-humanos-em-comunidades-em-
recuperacao-apos-grandes-crises-sociais/. Disponível em: 5 jun. 2018.
 
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 5. ed., rev. atual. ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.
 
ONU. Comentário Geral n. 13/1999. ONU: PIDESC, 1999. Disponível em:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspxsymbolno=E%2fC.12%2f1999%2f1
0&Lang=en. Acesso em: 14 jul 2019.
 
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em: 31 mar. 2018.
 
ONU. Formação em Direitos Humanos: manual sobre a metodologia da formação em Direitos Humanos.
Genebra: ACNUDH, 2000. Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/educar/mundo/portugal/a_pdf/gddc_manual_metodologia_dh.pdf. Acesso em: 14
jul. 2019.
 
PADILHA HENNING, Leoni Maria. Sentido Ético da Formação: implicações escolares. Eccos Revista
Científica: São Paulo, n. 43, p. 85-95, mai./ago. 2017. Disponível em:
http://www.redalyc.org/pdf/715/71552463006.pdf. Acesso em: 5 jul. 2018.
 
PORTO, Camila Castello Branco de Almeida. A educação da classe trabalhadora: de Marx a Saviani.
Revista Contemporânea de Educação, [S.l.], v. 10, n. 20, p. 451-473, dez. 2015. ISSN 1809-5747. Disponível
em: https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/2222/2292. Acesso em: 22 jun. 2018.
 
SAVIANI, Demerval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de
Educação. v. 12, n.34, jan./abr. 2007. Disponível em: ttp://www.scielo.br/pdf/%0D/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf.
Acesso em: 03 jun. 2018.



Comprovante da postagem...



artigo 26º
 

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e
fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos,

bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá
a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará

as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.



Portanto….
Notamos que o momento acrescentou para todos/as, e para alguns/algumas ainda mais,
em todos sentidos propostos: sensibilização, protagonismo cidadão, conhecimento por
meio de troca em um momento acolhedor de debate e liberdade de expressão.

artigo 27º

 
1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes

e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 
2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer

produção científica literária ou artística da qual seja autor.



artigo 28º

 
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.



CONCLUSÃO

O resultado da pesquisa demonstrou que discentes e docentes desconhecem em grande
parte os DH e possuem preconceitos que os/as afastam dos próprios direitos. Mesmo em
pesquisados/as com mais senso crítico, notou-se falta de conhecimento ou cultura que os/as
instigue a lutar por esses direitos como cidadãos/ãs ativos/as.
 
Os limites sofridos por esses/as alunos/as em razão da precariedade de sua condição social
e econômica, os/as distancia ainda mais da possibilidade do conhecimento e da atuação em
DH, além da mentalidade de alguns/algumas docentes sobre a limitação da formação
desses sujeitos ao aspecto técnico, desconsiderando sua omnilateralidade, de modo a
atender a lógica exploratória e alienante mercadológica.
 
A aplicação do Produto Educacional contou com efetiva participação dos sujeitos,
envolvendo aprendizagem, sensibilização e instigação ao protagonismo cidadão,
demonstrando-se caminhos para tanto. Nesse sentido, Oliveira e Machado (2013),
considerando as lições de Saviani e Duarte (2012), afirmam que, atingindo a liberdade, o ser
humano pode atuar na alteração das situações como estão postas, e a educação é o meio
que permite ao sujeito ter os elementos necessários para essa alteração.
 
O tipo de educação é sempre uma opção política consoante o tipo de sociedade pretendido
(SILVA, 2012 apud OLIVEIRA; MACHADO, 2013). Sabendo que tipo de sociedade
queremos, sabemos por qual educação lutar (OLIVEIRA; MACHADO, 2013).
 
A EDH é um componente da educação integral, pois permite ao sujeito conhecer a
construção histórica (BRASIL, 2012, art. 4º, I) do reconhecimento de Direitos que são
inerentes a sua condição humana (OLIVEIRA, 2016) e construir "uma consciência cidadã [...]
em níveis cognitivo, social, cultural e político” (BRASIL, 2012, art. 4º, III).
 
A EDH, possuindo a “finalidade de promover a educação para a mudança e transformação
social” (BRASIL, 2012, art. 3º), é um caminho para a emancipação, pois os DH “constituem
possibilidade emancipatória para a plena realização do projeto de vida da pessoa e, em
última análise, do sujeito coletivo” (OLIVEIRA, 2016, p. 2). Assim, a EDH une-se à proposta
de formação integral para resgatar a ética, a sensibilidade, o coletivo, valores que como se
vê em Gamarnikow (2013), Bauman (2001) e Sennett (2009), vêm se perdendo à medida em
que o ser humano se afasta das próprias dimensões para adequar-se às imposições do
sistema capitalista.
 
Afinal, o objetivo central da EDH é (BRASIL, 2012, art. 5º): “[...] a formação para a vida e
para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de
organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário”.
 
É necessário que todos os/as sujeitos/as envolvidos/as na formação de jovens adultos/as dos
cursos técnicos subsequentes compreendam a importância da EDH para um caminho de
transformação social capaz de tornar o ser humano pleno.



artigo 29º

 
1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua

personalidade é possível. 
2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações

determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos
e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bemestar de uma

sociedade democrática. 
3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e

princípios das Nações Unidas.
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Nenhuma disposição

da presente
Declaração pode ser
interpretada como o

reconhecimento a
qualquer Estado, grupo

ou pessoa, do direito
de exercer qualquer
atividade ou praticar

qualquer ato destinado
à destruição de

quaisquer dos direitos
e liberdades aqui

estabelecidos.


