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Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos.

Todos temos direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social.

Todos temos direito de resguardar a casa, a família e a honra.

Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado.

Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias.

Todos temos direito à saúde e assistência médica e hospitalar.

Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura.

Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice.

Todos temos direito à organização popular, sindical e política.

Todos temos direito de eleger e ser eleito às funções de governo.

Todos temos direito à informação verdadeira e correta.

Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, de Estado ou país.

Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação.

Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei.

Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de defesa.

Toda pessoa é inocente até que a justiça, baseada na lei, prove a contrário.

Todos temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer.

Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor.

Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade.

Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação destes direitos.
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Este e-book faz parte da Dissertação de Mestrado  
“Escola é lugar de direitos humanos: estratégias 
para a formação docente na Educação Profissional 
e Tecnológica”, desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 
(ProfEPT) do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – 
Monte Castelo. O objetivo deste produto educacional 
é apresentar alguns tópicos sobre direitos humanos e 
Educação em Direitos Humanos com foco nos docentes 
que atuam na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 
levando-os a refletir sobre a relevância dessa perspectiva 
educacional no espaço escolar e seu papel na formação 
integral dos discentes dessa modalidade de ensino.

O Guia não tem a intenção de esgotar os conteúdos 
relacionados à formação docente em Educação em 
Direitos Humanos, mas explanar conceitos, princípios 
e diretrizes sobre a temática, buscando sensibilizar o 
professor da EPT sobre a importância do compromisso 
com a promoção dos direitos humanos no espaço escolar. 
E, nesse sentido, o conhecimento crítico é imprescindível 
para entender as desigualdades e opressões da sociedade 
brasileira, bem como para perceber como se pode lutar 
por um outro modelo de sociedade.

Com este material, busca-se (re)pensar a formação 
proposta na EPT, que não se restringe à aquisição de 
conhecimentos técnicos para atuação no mundo do 
trabalho, mas que precisa ir além: constituir-se numa 
educação crítica e contextualizada, que possa lançar luz 
sobre os problemas socioeconômicos e a violação de 
direitos humanos na sociedade brasileira. E o professor 
é um agente central nesse processo, que pode somar 
forças a essa luta a partir de sua atuação profissional e, 
consequentemente, enriquecer um debate que é crucial 
para a construção de uma escola inclusiva, democrática, 
plural e promotora dos direitos humanos.
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É um conjunto mínimo de direitos necessários para 
assegurar a vida digna do ser humano. O rol de direitos 
humanos é vasto e abrange, entre outros, o direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à educação, à saúde, à moradia, 
à alimentação adequada, entre outros. Tais direitos 
são universais (são de todos e todas, não importando a 
nacionalidade, credo, etnia, opinião política etc.) e dizem 
respeito a todos aqueles que precisam ser reconhecidos 
pelo Estado, necessariamente para que as pessoas vivam 
com dignidade. Esses direitos precisam ser respeitados e 
é imprescindível que a sociedade os reconheça por meio 
de seus representantes, que devem estabelecer políticas 
que os concretizem.

Direitos civis – o direito à igualdade perante a lei, o direito 
a um julgamento justo, o direito de ir e vir, o direito à 
liberdade de opinião, entre outros.

Direitos políticos – o direito à liberdade de reunião, o 
direito de associação, o direito de votar e ser votado, o 
direito de pertencer a um partido político, o direito de 
participar de um movimento social, entre outros.

Direitos sociais – o direito à previdência, o direito ao 
atendimento à saúde e tantos outros direitos neste sentido.

Direitos culturais – o direito à educação, o direito de 
participar da vida cultural, o direito ao progresso científico 
e tecnológico, o direito à informação, entre outros.

Direitos econômicos – o direito à moradia, o direito ao 
trabalho, o direito à terra, o direito às leis trabalhistas, entre 
outros.

Direitos ambientais – os direitos de proteção, preservação 
e recuperação do meio ambiente, utilizando recursos 
naturais sustentáveis.

Fontes: 

BRASIL. Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão do 
Ministério Público Federal 
(PCDC/MPF); MATO GROSSO. 
Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana 
do Mato Grosso (CDDPH/MT). 
Cartilha sobre os direitos 
do cidadão, 2009. Disponível 
em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/
atuacao-e-conteudos-de-
apoio/publicacoes/direitos-
humanos/cartilha-direitos-do-
cidadao-volume-I-pfdc. Acesso 
em: 20 maio 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHÃO. Educação 
em direitos humanos na 
educação básica, [200-?]. 
Disponível em: http://www.
dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_
pdf/cartilha_ma_direitos_
humanos.pdf. Acesso em: 20 
maio 2020.

O  Q U E  S Ã O 

D I R E I T O S 

H U M A N O S ?
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Na II Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada 
em 1993, em Viena (Áustria), consolidou-se a ideia de 
que os direitos humanos são universais, indivisíveis, 
interdependentes e inter-relacionados. Isso significa que 
se aplicam a todos os seres humanos, são todos igualmente 
necessários para uma vida digna e a realização de um 
requer a garantia dos demais.

São também atribuídas aos direitos humanos as seguintes 
características:

 
Inviolabilidade

Os direitos humanos são invioláveis, não podendo 
ser desrespeitados quer por determinações 
infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas, 
sob pena de responsabilização civil, administrativa e 
criminal.

Imprescritibilidade

Os direitos humanos não se perdem pelo decurso do 
tempo.

Inalienabilidade

Os direitos humanos não podem ser alienáveis, no sentido 
de que é vedado ao ser humano transferir qualquer direito, 
seja a título gratuito ou oneroso.

Irrenunciabilidade

Os direitos humanos fundamentais não podem ser 
objeto de renúncia. A pessoa não pode renunciar à vida, à 
liberdade, à dignidade, à intimidade etc.

Q U A I S  S Ã O  A S

C A R A C T E R Í S T I C A S

F U N D A M E N T A I S 

D O S  D I R E I T O S  H U M A N O S ?

Fonte: 

MOURA, Iara (Autora); 
MELO, Paulo Victor 
(Coord.). Guia mídia e 
direitos humanos. 1. ed. 
São Paulo: Intervozes, 
2014.
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A Constituição Federal de 1988 assinala um novo 
momento na história brasileira. Construída no 
contexto de redemocratização do país e chamada 
por muitos de “Constituição cidadã”, ela estabelece 
o Estado Democrático de Direito e coloca os direitos 
humanos no centro de nosso ordenamento jurídico.

Já em seu artigo 1º, a Constituição define a cidadania 
e a dignidade da pessoa humana como fundamentos 
da República. O artigo 4º estabelece a prevalência 
dos direitos humanos como um dos princípios pelos 
quais a República se rege. No mesmo sentido, o artigo 
3º enumera como objetivos fundamentais do país:

 I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;

 II – garantir o desenvolvimento nacional;

 III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais;

 IV – promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

Na sequência do texto constitucional, especialmente 
o “Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais” 
e o “Título VIII – Da Ordem Social” instituem as bases 
dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais da população.

D I R E I T O S

H U M A N O S 

N O  B R A S I L
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Fonte: 

MOURA, Iara (Autora); MELO, Paulo Victor (Coord.). 
Guia mídia e direitos humanos. 1. ed. São Paulo: 
Intervozes, 2014.

O Brasil é signatário de um amplo conjunto de 
convenções internacionais de direitos humanos. É 
importante destacar que a Constituição Federal prevê, 
nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º, a incorporação ao 
direito interno das normas decorrentes de tratados 
internacionais ratificados pelo país. Dessa forma, o 
Estado brasileiro assume as obrigações de ação ou 
omissão relativas aos direitos humanos, não apenas 
politicamente no cenário internacional, mas também 
juridicamente junto a seus habitantes.

Contudo, apesar do desenvolvimento dos direitos 
humanos no âmbito normativo, ainda há uma 
distância muito grande entre a norma e sua efetivação 
na realidade social. Para sair do papel e se tornar algo 
vivo no dia a dia dos indivíduos, os direitos humanos 
dependem de um conjunto articulado de políticas 
públicas e órgãos que concretizem e controlem, com 
participação da sociedade, o que está previsto no 
ordenamento jurídico.
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A Constituição Federal de 1988 estabelece a educação 
como um direito de todos e dever do Estado e da 
família, que tem o propósito de garantir “o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho” (BRASIL, 1988). Na mesma perspectiva, a Lei 
nº 9.3394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – traz como uma das diretrizes da Educação 
Básica “a difusão de valores fundamentais ao interesse 
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 
ao bem comum e à ordem democrática” (BRASIL, 
1996).

A Educação em Direitos Humanos (EDH) se baseia na 
necessidade de formação constante de uma cultura 
de respeito à dignidade humana, por meio da defesa, 
promoção e vivência dos valores ligados ao respeito, 
à tolerância, ao reconhecimento, às diversidades 
(étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, 
físico-individual, de gênero, de orientação sexual, 
de nacionalidade, de opção política, dentre outras), 
necessários para a construção de uma sociedade mais 
fraterna.

A EDH é um dos eixos fundamentais do direito à 
educação e diz respeito ao uso de concepções e 
práticas educativas fundadas nos direitos humanos 
e em seus processos de promoção, proteção, defesa 
e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de 
direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.

O  Q U E  É 

E D U C A Ç Ã O

E M  D I R E I T O S 

H U M A N O S ?
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Fontes: 

BRASIL. Ministério da 
Educação. Conselho 
Nacional de Educação. 
Parecer CNE/CP nº 
08, de 06 de março de 
2012. Disponível em: 
https://files.cercomp.
ufg.br/weby/up/90/o/
pcp008_12.pdf. Acesso 
em: 20 maio 2020.

BRASIL. Plano 
Nacional de Educação 
em Direitos Humanos. 
Brasília: SDH/CNDEH/
MEC/MJ/UNESCO; São 
Paulo: SMDHC, 2013.

Qual é o objetivo da Educação em Direitos Humanos?

A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo 
central 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.

Este objetivo deve orientar os sistemas de ensino e 
suas instituições no tocante ao planejamento e ao 
desenvolvimento de ações de Educação em Direitos 
Humanos adequadas às necessidades, às características 
biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus 
contextos.

A EDH é compreendida como um processo sistemático 
e multidimensional que orienta a formação do sujeito de 
direitos, articulando as seguintes dimensões:

a) apreensão de conhecimentos historicamente 
construídos sobre direitos humanos e sua relação com os 
contextos internacional, nacional e local;

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que 
expressem a cultura de direitos humanos em todos os 
espaços da sociedade;

c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer 
presente em níveis cognitivo, social, ético e político;

d) desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva, utilizando 
linguagens e materiais didáticos contextualizados;

e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que 
gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da 
proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da 
reparação das violações.
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A Educação em Direitos Humanos, com finalidade de promover a educação para a 
mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: Dignidade 
humana; Igualdade de direitos; Reconhecimento e valorização das diferenças e das 
diversidades; Laicidade do Estado; Democracia na Educação; Transversalidade, vivência 
e globalidade; e Sustentabilidade socioambiental.

Dignidade humana

Relacionada a uma concepção de existência humana fundada em direitos. A ideia de 
dignidade humana assume diferentes conotações em contextos históricos, sociais, 
políticos e culturais diversos. É, portanto, um princípio em que se devem levar em 
consideração os diálogos interculturais na efetiva promoção de direitos que garantam 
às pessoas e grupos viverem de acordo com os seus pressupostos de dignidade.

Igualdade de direitos

O respeito à dignidade humana, devendo existir em qualquer tempo e lugar, diz respeito 
à necessária condição de igualdade na orientação das relações entre os seres humanos. 
O princípio da igualdade de direitos está ligado, portanto, à ampliação de direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais a todos os cidadãos e cidadãs, com 
vistas a sua universalidade, sem distinção de cor, credo, nacionalidade, orientação sexual, 
condição biopsicossocial e local de moradia.

Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades

Esse princípio se refere ao enfrentamento dos preconceitos e das discriminações, 
garantindo que diferenças não sejam transformadas em desigualdades. O princípio 
jurídico-liberal de igualdade de direitos do indivíduo deve ser complementado, então, 
com os princípios dos direitos humanos da garantia da alteridade entre as pessoas, 
grupos e coletivos. Dessa forma, igualdade e diferença são valores indissociáveis que 
podem impulsionar a equidade social.

Q U A I S  S Ã O 

O S  P R I N C Í P I O S 

D A  E D U C A Ç Ã O 

E M  D I R E I T O S 

H U M A N O S ?
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Fonte: 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP nº 08, de 
06 de março de 2012. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/pcp008_12.pdf. 
Acesso em: 20 maio 2020.

Laicidade do Estado

Esse princípio se constitui em pré-requisito para a liberdade de crença garantida 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e pela Constituição Federal 
Brasileira de 1988. Respeitando todas as crenças religiosas, assim como as não crenças, 
o Estado deve manter-se imparcial diante dos conflitos e disputas do campo religioso, 
desde que não atentem contra os direitos fundamentais da pessoa humana, fazendo 
valer a soberania popular em matéria de política e de cultura. O Estado, portanto, deve 
assegurar o direito à diversidade cultural religiosa do país, sem praticar qualquer forma 
de proselitismo.

Democracia na educação

Direitos humanos e democracia alicerçam-se sobre a mesma base – liberdade, igualdade 
e solidariedade – expressando-se no reconhecimento e na promoção dos direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Não há democracia sem respeito 
aos direitos humanos, da mesma forma que a democracia é a garantia de tais direitos. 
Ambos são processos que se desenvolvem continuamente por meio da participação. 
No ambiente educacional, a democracia implica na participação de todos/as os/as 
envolvidos/as no processo educativo.

Transversalidade, vivência e globalidade

Os direitos humanos se caracterizam pelo seu caráter universal e, por isso, devem ser 
trabalhados a partir do diálogo interdisciplinar. Como se trata da construção de valores 
éticos, a Educação em Direitos Humanos é também fundamentalmente vivencial, sendo-
lhe necessária a adoção de estratégias metodológicas que privilegiem a construção 
prática desses valores. Tendo uma perspectiva de globalidade, deve envolver toda a 
comunidade escolar: alunos/as, professores/as, funcionários/as, direção, pais/mães e 
comunidade local. Além disso, no mundo de circulações e comunicações globais, a EDH 
deve estimular e fortalecer os diálogos entre as perspectivas locais, regionais, nacionais 
e mundiais das experiências dos/as estudantes.

Sustentabilidade socioambiental

A EDH deve estimular o respeito ao espaço público como bem coletivo e de utilização 
democrática de todos/as. Nesse sentido, colabora para o entendimento de que a 
convivência na esfera pública se constitui numa forma de educação para a cidadania, 
estendendo a dimensão política da educação ao cuidado com o meio ambiente local, 
regional e global. A EDH, então, deve estar comprometida com o incentivo e promoção 
de um desenvolvimento sustentável que preserve a diversidade da vida e das culturas, 
condição para a sobrevivência da humanidade de hoje e das futuras gerações.
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Em 29 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.892 instituiu a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e criou os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, que têm como foco a justiça social, a equidade, a competitividade 
econômica e a geração de novas tecnologias. Os Institutos Federais atuam em todos 
os níveis e modalidades da Educação Profissional e Tecnológica e devem assumir 
o compromisso com o desenvolvimento integral e com a emancipação do cidadão 
trabalhador (BRASIL, 2008, 2010).

A perspectiva formativa dos Institutos Federais não deve se preocupar apenas com a 
preparação para o mundo do trabalho, mas com uma formação integral, que contemple 
as múltiplas capacidades do indivíduo: de trabalhar, de viver coletivamente e agir de 
forma autônoma sobre a realidade, contribuindo para a transformação social (ARAUJO; 
FRIGOTTO, 2015).

Assim, os objetivos da Educação Profissional e Tecnológica se relacionam com os 
princípios da Educação em Direitos Humanos, buscando promover uma reflexão crítica 
sobre a sociedade, fundamental no processo de formação de estudantes e futuros 
trabalhadores.

Formação integral, omnilateral ou politécnica

A formação integral, omnilateral ou politécnica significa mais do que uma forma de 
articulação entre o Ensino Médio e Educação Profissional. Essa expressão “[...] se relaciona 
com a luta pela superação do dualismo estrutural da sociedade e da educação brasileira, 
a divisão de classes sociais, a divisão entre formação para o trabalho manual ou para o 
trabalho intelectual, e em defesa da democracia e da escola pública” (CIAVATTA, 2014, p. 
197-198).

Q U A L  A  R E L A Ç Ã O 

E N T R E  D I R E I T O S 

H U M A N O S 

E  E D U C A Ç Ã O 

P R O F I S S I O N A L 

E  T E C N O L Ó G I C A ?
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Q U A L  O  M E U 

P A P E L  C O M O 

E D U C A D O R ( A ) 

N A  D E F E S A 

D O S  D I R E I T O S 

H U M A N O S ?

Como reflexo da sociedade em que vivemos, muitas 
vezes o espaço escolar reflete os padrões de exclusão e 
estigmatização social. Nesse cenário, é possível construir 
uma escola democrática, plural, inclusiva e promotora dos 
direitos humanos? É possível, sim, e o(a) professor(a) tem 
um papel fundamental nessa construção.

A escola precisa se converter em um ambiente que acolhe 
e respeita a diversidade. Mais do que ensinar conteúdos, 
o professor precisa se preocupar com a sensibilização e 
humanização de seus alunos. Isso significa formar valores e 
comportamentos ligados à dignidade humana, à empatia, 
à solidariedade, à equidade e ao senso de coletividade. 
Significa, também, indignar-se com as injustiças e 
opressões, despertando no estudante o mesmo olhar.

Um educador em direitos humanos não deve ter posturas 
autoritárias e deve buscar fazer da sala de aula um espaço 
dialógico e participativo. E essa perspectiva deve perpassar 
todos os eixos em que atua: no ensino, na pesquisa ou na 
extensão. Humanizar-se é o primeiro passo para promover 
uma educação libertadora e capaz de contribuir para a 
transformação da realidade social. 
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Não existem receitas prontas para se trabalhar as questões relacionadas à Educação em 
Direitos Humanos no espaço escolar. É importante que o(a) professor(a) perceba que 
pode empregar diferentes estratégias para abordar os direitos humanos na educação 
formal, sempre tendo em mente que essa formação não se restringe à transmissão de 
conhecimentos, mas contempla, também, a própria vivência de valores como empatia, 
equidade, respeito e cidadania nas relações escolares.

A EDH é constituída por práticas pedagógicas, políticas e de militância que buscam 
promover e proteger os direitos humanos. Isso exige um compromisso com a formação 
de espaços discursivos e participativos, que possibilitem uma formação cidadã, que leve 
os sujeitos a conhecerem seus direitos e deveres e a exercê-los na vida social (NOGUEIRA 
et al., 2015).

 

O diálogo e a articulação com organizações da sociedade civil, como movimentos sociais, 
sindicatos, movimentos de juventude, ativistas de direitos humanos, associações de 
bairros, entre outras, também podem contribuir para que os discentes construam novos 
olhares sobre os direitos humanos e percebam as lutas que grupos sociais e minorias 
precisam travar diariamente para conquistar e garantir direitos.

As ações de EDH vão desde a exibição de um filme ou discussão de um texto até 
iniciativas nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos. O mais importante, 
sobretudo, é o compromisso com a construção de uma cultura de direitos humanos e 
com o fortalecimento da democracia.

C O M O  P R O M O V E R  A  E D U C A Ç Ã O 

E M  D I R E I T O S  H U M A N O S 

N O  E S P A Ç O  E S C O L A R ?

Assim, cidadãs e cidadãos devem ter competência para saber avaliar o contexto 
político e social dentro da complexidade do processo que envolve relações 
assimétricas de poder, como influência política, valorização do status social e/ou 
do prestígio. A habilitação pessoal é necessária e prioritária para empoderar as 
pessoas no sentido de conhecerem seus direitos e de terem informações sobre 
onde reivindicá-los; de saberem quais políticas estão contemplando a conquista 
dos direitos; de acessarem os mecanismos para a denúncia das violações dos 
direitos humanos (e não se sentirem intimidados por denunciar, mesmo que o 
agente violador seja o Estado); e, finalmente, de serem agentes protetores de seus 
direitos e dos da comunidade à qual pertencem. (NOGUEIRA et al., 2015, p. 31)
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C R O N O L O G I A 

D A  L E G I S L A Ç Ã O 

E  A Ç Õ E S  P O L Í T I C A S

Q U E  F U N D A M E N T A M

A  E D H  N O  B R A S I L



Constituição Federal

Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou 
de cor.

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
Institui o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990
Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança.

Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992
Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos.

Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992
Promulga a Convenção Americana de Direitos Humanos 
– Pacto de San José da Costa Rica.

 
Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994
Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o 
Conselho Nacional do Idoso.

Portaria nº 1.793, de dezembro de 1994
Dispõe sobre a necessidade de complementar os 
currículos de formação de docentes e outros profissionais 
que interagem com portadores de necessidades 
especiais e dá outras providências.

1988

1989

1990 

1992

1994
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Criação da Rede Brasileira de Educação em Direi-
tos Humanos

Decreto nº 1.904, de 13 de maio de 1996 (Revoga-
do)
Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos – 
PDNH-1.

Decreto nº 2.099, de 18 de dezembro de 1996 (Re-
vogado)
Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – Conanda.

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 (Revogado)
Regulamenta a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional.

Portaria nº 319, de 26 de fevereiro de 1999
Institui, no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria 
de Educação Especial/SEESP, a Comissão Brasileira do 
Braille, de caráter permanente.

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999
Política Nacional de Educação Ambiental.

Decreto nº 3.321, de 30 de dezembro de 1999
Promulga o Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de São 
Salvador”, concluído em 17 de novembro de 1988, em São 
Salvador, El Salvador.

1995

1996

1997

1999
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Lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento 
à Violência Sexual Infanto Juvenil

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências.

Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001
Plano Nacional de Educação (PNE)

Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental – Lei Paulo 
Delgado.

Decreto nº 3.952, de 4 de outubro de 2001 (Revo-
gado)
Regulamenta o Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação.

Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001 (Con-
venção da Guatemala)
Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência.

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá 
outras providências

Decreto nº 4.229, de 13 de maio de 2002 (Revoga-
do)
Dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos 
– PNDH-2, instituído pelo Decreto nº 1.904, de 13 de maio 
de 1996.

2000

2001

2002
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Portaria nº 365, de 12 de setembro de 2002 (Revo-
gada)
Criação da Comissão Nacional de Erradicação do 
Trabalho Infantil – CONAETI.

Portaria nº 66, de 9 de maio de 2003
Cria o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
– PNDEH. 

Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003
Cria o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (CNPIR). Regulamentada pelo Decreto nº 4.885, de 
20 de novembro de 2003.

Portaria nº 98, de 9 de julho de 2003 (Revogada)
Institui o Comitê Nacional de Educação em Direitos 
Humanos.

Decreto nº 5.089, de 20 de maio de 2004 (Revoga-
da)
Dispõe sobre a composição, estruturação, competências 
e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA, e dá outras 
providências.

Decreto nº 5.174, de 9 de agosto de 2004
- Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, órgão integrante da 
Presidência da República, e dá outras providências. 
- Cria a Coordenação de Educação em Direitos Humanos.

Decreto nº 5.390, de 8 de março de 2005 (Revoga-
do)
Aprova o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – 
SPM/PR.

2003

2004

2005
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Lançamento do Plano Nacional de Promoção, Pro-
teção e Defesa do Direito de Crianças e Adoles-
centes à Convivência Familiar e Comunitária 

Decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006
Institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas.

Resolução nº 119, de 11 de dezembro de 2006 – Co-
nanda 
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo.

Lançamento do Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos – PNDEH 
Parecer CNE/CEB nº 2, de 31 de janeiro de 2007
Referente à abrangência das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana.

Decreto nº 6.093, de 24 de abril de 2007
Dispõe sobre a reorganização do Programa Brasil 
Alfabetizado, visando a universalização da alfabetização 
de jovens e adultos de quinze anos ou mais, e dá outras 
providências.

Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007
Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação.

Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007
Regulamenta o Fundo  de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Fundeb.

2006

2007
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Decreto nº 6.230, de 11 de outubro de 2007 (Revo-
gado)
Estabelece o Compromisso pela Redução da Violência 
Contra Crianças e institui o Comitê Gestor de Políticas de 
Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente, 
e dá outras providências.

Decreto s/n de 11 de outubro de 2007
Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Decreto s/n de 11 de outubro de 2007
Institui a Comissão Nacional Intersetorial para 
acompanhamento da implementação do Plano Nacional 
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.

Decreto nº 6.347, de 8 de janeiro de 2008 (Revoga-
do)
I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(I PNETP).

Portaria nº 83, de 21 de fevereiro de 2008
Institui o Comitê Nacional de Educação em Direitos 
Humanos.

Decreto nº 6.387, de 5 de março de 2008 (Revoga-
do)
Aprova do II Plano Nacional de Políticas para Mulheres.

Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena”.

Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008
Aprova a Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil – 
Lista TIP.

2008
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Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 (Re-
vogado)
Dispõe sobre o atendimento educacional especializado.

Resolução CD/FNDE nº 15, de 8 abril de 2009
Estabelece orientações e diretrizes para a produção 
de materiais didáticos e paradidáticos voltados para a 
promoção, no contexto escolar, da educação em direitos 
humanos.

Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009
Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua 
organização em territórios etnoeducacionais, e dá outras 

providências.

Decreto nº 6.872, de 4 de junho de 2009
Aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial – PLANAPIR.

Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009
Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos – 
PNDH-3 e dá outras providências (alterado pelo Decreto 
7.177/10).

Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009
Institui a Política Nacional para Inclusão Social da 
População em Situação de Rua.

Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010 (Revo-
gado)
Dispõe sobre os programas de material didático e dá 
outras providências.

Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010
Altera o Anexo do Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro 
de 2009, que aprova o Programa Nacional de Direitos 
Humanos – PNDH-3.

2009

2010
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Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010
Dispõe sobre a política de educação do campo e o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 
PRONERA.

Aprovação do Plano Decenal dos Direitos Huma-
nos de Crianças e Adolescentes

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011
Dispõe sobre a educação especial, o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências.

Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011
Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Plano Viver sem Limite.

Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011
Cria a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa 
Civil da Presidência da República.

Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011
Institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do 
Sistema Prisional.

Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012
Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase).

Resolução nº 1 CNE/CP, de 30 de maio de 2012
Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos.

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014
Plano Nacional de Educação (PNE).

2011

2012

2014
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Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da 
criança e do adolescente de serem educados e cuidados 
sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou 
degradante, e altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996.

Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017
Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro e do Material 
Didático.

Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018
Consolida atos normativos editados pelo Poder 
Executivo federal que dispõem sobre a temática do 
lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz, e 
sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o 
Adolescente e os programas federais da criança e do 
adolescente, e dá outras providências.

Decreto nº 9.883, de 27 de junho de 2019
Dispõe sobre o Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação.

2017

2018

2019
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G L O S S Á R I O 

D O S  D I R E I T O S 

H U M A N O S



Abuso

Ato ou efeito de exceder, ir além do limite; incorreto ou 
ilegítimo; excesso, ou aquilo que se opõe aos bons usos 
e costumes. Tem ainda como significado qualquer ato 
que atenta contra o pudor, os bons costumes, a liberdade 
sexual. Abuso de autoridade; abuso de confiança; abuso 
de incapaz; abuso de poder; abuso de direito praticado 
por autoridade pública. O Código Penal trata das diversas 
formas de abuso que se constituem crime ou agravante 
de crimes (art. 61; 92.I; 155; 84º; II; 350).

Abuso sexual

Envolvimento em atividades sexuais, geralmente 
repetitivas e intencionais por parte do abusador, as quais 
os/as vitimados/as não compreendem totalmente, com 
as quais não estão aptos/as a concordar e que violam as 
regras sociais e familiares de nossa cultura.

Ação civil pública

É a ação de caráter público que protege o meio ambiente 
os consumidores e os direitos difusos e coletivos, entre 
outros. Esta ação é civil porque processa-se perante o juízo 
cível e é pública porque defende o patrimônio público, 
bem como os direitos difusos e coletivos.

Acessibilidade

Condição de possibilidade para a transposição dos 
entraves que representam as barreiras para a efetiva 
participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. 
A acessibilidade é, portanto, condição fundamental e 
imprescindível a qualquer processo de inclusão social e 
se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas 
de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, 
comunicacional, linguística e pedagógica.

A
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Ações afirmativas

Políticas de ação afirmativa têm como objetivo corrigir os 
efeitos presentes da discriminação praticada no passado, 
concretizando o ideal de efetiva igualdade de acesso a 
bens fundamentais, como educação e emprego. Ações 
afirmativas são um conjunto de políticas públicas de 
caráter compulsório, facultativo ou voluntário concebidas 
com vistas à promoção de populações historicamente 
discriminadas e ao combate à discriminação. Cotas e 
legislações que implementam o ensino da história e da 
cultura afro-brasileiras nas escolas são exemplos de ações 
afirmativas.

Adolescente

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
adolescente é o indivíduo entre 12 e 18 anos incompletos. 
Como, biologicamente, é difícil precisar quando começa 
e termina a adolescência, o Estatuto optou pelo critério 
etário, pois este não implica juízo sobre maturidade, 
capacidade ou discernimento.

Advocacy

Apoiar publicamente ou sugerir uma ideia, um 
desenvolvimento ou uma maneira de fazer alguma coisa.

Ameaça

Ação de intimidação, por palavra, escrita ou gesto, ou 
qualquer outro meio simbólico, de promessa de causar 
mal à mulher.

Anistia

Anistia é o ato do poder legislativo pelo qual se extinguem 
as consequências de um fato que em tese seria punível 
e, como resultado, qualquer processo sobre ele. É uma 
medida ordinariamente adotada para pacificação dos 
espíritos após motins ou revoluções.
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Antissemitismo

Medo, ódio, ressentimento, suspeita, preconceito, 
discriminação ou tratamento injusto das pessoas de 
origem judaica ou aquelas que confessam o judaísmo. 
Formas modernas de antissemitismo incluem a negação 
do Holocausto.

Assédio moral

São atos cruéis e desumanos que caracterizam uma atitude 
violenta e sem ética nas relações de trabalho, praticada 
por um ou mais chefes contra seus subordinados.
Trata-se da exposição de trabalhadoras e trabalhadores 
a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes 
durante o exercício de sua função, caracterizadas por serem 
repetitivas e prolongadas ou em períodos constantes, 
ou ainda, no desempenho de atividades temporárias ou 
periódicas.

Ato infracional

Ato condenável, de desrespeito às leis, à ordem pública, 
aos direitos dos cidadãos ou ao patrimônio, cometido 
por crianças e adolescentes. Só há ato infracional se 
aquela conduta corresponder a uma hipótese legal que 
determine sanções ao/à autor/a. No caso do ato infracional 
cometido por criança (até 12 anos), aplicam-se as medidas 
de proteção, e o órgão responsável pelo atendimento 
é o Conselho Tutelar. Já o ato infracional cometido 
por adolescente deve ser apurado pela Delegacia da 
Criança e do Adolescente, a quem cabe encaminhar o 
caso ao promotor de Justiça, que poderá arquivar os 
autos, conceder a remissão da infração ou representar o 
adolescente ao Juizado da Infância e da Juventude (art. 
180 do ECA). Segundo o ECA (art. 103), o ato infracional 
é a conduta da criança e do adolescente que pode ser 
descrita como crime ou contravenção penal. Se o infrator 
for pessoa com mais de 18 anos, o termo adotado é crime 
ou delito.
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Apátridas

São todos os homens e mulheres (incluindo idosos, jovens 
e crianças) que não possuem vínculo de nacionalidade 
com qualquer Estado, seja porque a legislação interna 
não os reconhece como nacional, seja porque não há um 
consenso sobre qual Estado deve reconhecer a cidadania 
dessas pessoas.

Autocracia

O governo por uma única pessoa ou um pequeno grupo 
que tem poder ilimitado ou autoridade, ou o poder ou 
autoridade de tal pessoa ou grupo.

Automutilação

A automutilação é o termo utilizado para designar a 
pessoa que pratica o ato de se cortar em alguma parte do 
corpo, para obter, de uma forma desesperada, um alívio de 
uma dor psíquica intensa. O comportamento é conhecido 
como cutting, que significa “corte” em inglês. Após o ato, 
surge o sentimento de vergonha, sendo preciso esconder 
os cortes para evitar um outro sentimento: a culpa por 
estar agindo assim.

Autoritarismo

Refere-se a sistemas políticos, a tendências psicológicas 
e a formas de pensar o poder – de cima para baixo – 
concentrando-o num só órgão ou numa só pessoa. No 
autoritarismo, as representações da maioria não são 
consideradas.

Barbárie

Estado social advindo da desorganização societária; o 
caos é estabelecido em virtude da perda de referenciais 
de conduta por parte de um povo. Resulta de anomia, ou 
seja, da ignorância ou não submissão às regras morais ou 
jurídicas que deveriam reger a sociedade.

B
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Bissexual

É a pessoa que se relaciona afetiva e sexualmente com 
pessoas de ambos os sexos/gêneros. Bi é uma forma 
reduzida de falar de pessoas bissexuais.

Bullying

É uma palavra formada pela junção das expressões 
inglesas bully, que significa valentão com o sufixo ing, 
que representa uma ação continuada. A prática do 
bullying consiste em um conjunto de violências que se 
repetem por algum período. Geralmente são agressões 
verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam 
e traumatizam a vítima. Os danos causados pelo bullying 
podem ser profundos, como a depressão, distúrbios 
comportamentais e até o suicídio.

Capacitismo

Comportamentos discriminatórios, opressivos ou abusivos 
decorrentes da crença de que as pessoas com deficiência 
são inferiores às outras pessoas.

Cidadania

Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, o 
pertencimento a uma sociedade organizada. Qualidade 
do cidadão do cidadão de poder exercer o conjunto de 
direitos e liberdades políticos, socioeconômicos do seu 
país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. 
Relaciona-se, portanto, com a situação jurídica de uma 
pessoa em relação a determinado Estado. Implica em 
reconhecer-se como membro de uma comunidade e, 
ao mesmo tempo, ser reconhecido. Cidadania pode 
ser entendida ainda como a participação consciente e 
responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que 
seus direitos não sejam violados.

C
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Cidadão

Indivíduo que pertence a uma sociedade organizada, 
sendo titular de direitos e obrigações; quem participa da 
vida social e política por meio do voto e de outras formas; 
cidadão do mundo: pessoa que exerce sua participação 
social e política independentemente de fronteiras.

Cissexual ou cisgênero

Pessoa cuja identidade de gênero é a mesma do sexo 
biológico.

Conselhos de Direitos

Se caracterizam como órgãos colegiados, permanentes, 
orientados pelo princípio da paridade, garantindo a 
representação de diferentes segmentos sociais, e tendo 
por incumbência formular, supervisionar e avaliar as 
políticas públicas nas esferas: federal, estadual e municipal.

Constituição

Organização, formação, compleição do corpo humano. 
Em Direito, constituição é o conjunto de normas que deve 
expressar a vontade do povo e indicar os rumos do país, 
da nação. É a lei maior, a lei fundamental e nela estão 
definidas as formas de organização do poder e os direitos 
individuais, sociais e coletivos, bem como estão indicados 
os meios para a garantia desses direitos. Todas as demais 
normas jurídicas do país devem estar de acordo com a 
Constituição.

Consumidor

Aquele que consome – toda pessoa física ou jurídica 
que adquire algum produto ou utiliza algum serviço. O 
consumidor está protegido pela Lei nº 8078/ 1990.
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Controle social

Conjunto de meios utilizados numa sociedade – positiva ou 
negativamente – para obter dos indivíduos o cumprimento 
das normas sociais, morais, religiosas e jurídicas vigentes. 
Os controles podem ser internos e externos, diretos e 
indiretos.

Criança

De acordo com o artigo 2º do ECA, criança é a pessoa 
com até 12 anos incompletos. A legislação brasileira e 
a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhecem 
a criança como pessoa em condição especial de 
desenvolvimento, que deve ser tratada como sujeito de 
direitos legítimos e indivisíveis e que demanda atenção 
prioritária da sociedade, da família e do Estado.

Crimes contra a humanidade

Atos generalizados ou sistemáticos de violência dirigidos 
contra qualquer população civil. Por exemplo, o assassinato; 
o extermínio; a escravização; a tortura; a violação; a 
escravidão sexual; a gravidez forçada; a perseguição de 
um grupo por motivos como a etnia, o gênero ou outros; o 
desaparecimento forçado de pessoas; o crime de apartheid 
e outros atos desumanos de caráter semelhante, causando 
intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à 
integridade física ou saúde física ou mental.

Cultura

Um amplo conjunto de atitudes, valores compartilhados, 
objetivos e práticas, muitas vezes baseadas em tradições 
históricas compartilhadas por uma instituição, organização 
ou grupo.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH)

Documento adotado pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 10 de dezembro de 1948. O principal documento 
da ONU que estabelece padrões e normas de direitos 
humanos. Todos os Estados-membros concordaram em 
defender a Declaração. Embora a declaração tenha sido 
concebida para não ser vinculativa, ao longo do tempo 
as suas várias disposições tornaram-se tão amplamente 
reconhecidas que agora pode-se dizer que faz parte do 
direito internacional consuetudinário.

Defensoria Pública

Instituição que tem por finalidade orientar sobre direitos 
e defender na Justiça pessoas que não possam pagar 
serviços particulares de advogados. A Defensoria integra 
o Poder Executivo e a Constituição trata de sua existência 
(art. 134).

Deficiência sensorial

Deficiências que atingem os órgãos do sentido. Reúne 
especificamente as deficiências visual e auditiva.

Democracia

Governo do povo, assegurado pelo gozo dos direitos 
da cidadania. Assim, quando há isonomia, ou seja, 
igualdade diante da lei, há democracia. A visão clássica 
de democracia é assentada nos princípios da participação 
coletiva e igualdade de todos, frente ao sistema de 
representação política e de igualdade perante a lei. O 
art. 1º da Constituição do Brasil afirma a democracia 
formalmente, definindo como seus fundamentos a 
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana,  
os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o 
pluralismo político.

D

DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 44



Desenvolvimento sustentável

Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazerem suas próprias necessidades. O termo foi 
usado pela primeira vez pela Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED), convocada 
pela ONU em 1983.

Dever

Obrigação de fazer ou deixar fazer alguma coisa, imposta 
por alguma lei, pela moral, pelos usos e costumes, ou pela 
própria consciência.

Dignidade

Honra, conjunto dos elementos físicos e psicológicos do 
ser humano que devem ser respeitados. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, no art. 1º afirma que 
todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A 
Constituição de 1988, no art. 1º, estabelece a dignidade 
da pessoa humana como fundamento da República 
Federativa do Brasil.

Direitos humanos

Valores, princípios e normas que se referem ao respeito à 
vida e à dignidade. A expressão refere-se a organizações, 
grupos e pessoas que atuam na defesa desse ideário. Os 
direitos humanos estão consagrados em declarações, 
convenções e pactos internacionais, sendo a referência 
maior a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
A Constituição do Brasil se compromete, no artigo 
1º, à prevalência dos direitos humanos nas relações 
internacionais e, nos arts. 5º e seguintes, define os direitos 
e garantias fundamentais.
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Discriminação

Discriminação é um substantivo feminino que significa distinguir ou diferenciar. No entanto, 
o sentido mais comum desta palavra aborda a discriminação como fenômeno sociológico. 
A discriminação acontece quando há uma atitude adversa perante uma característica 
específica e diferente. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua raça, do seu 
gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação social, etc.
Uma atitude discriminatória resulta na destruição ou comprometimento dos direitos 
fundamentais do ser humano, prejudicando um indivíduo no seu contexto social, 
cultural, político ou econômico. 

Discurso de ódio

É uma forma de pensamento, fala e posicionamento social que incita a violência 
contra diferentes grupos da sociedade. Pode ser verbalizado ou escrito e sua intenção 
é discriminar as pessoas devido a suas diferenças, sejam estas raça, cor, etnia, religião, 
orientação sexual, deficiências, classe etc. O discurso de ódio tem por base o ódio em 
si ao diferente e todos os preconceitos e prejuízos que decorrem desse sentimento. É 
considerado crime no Brasil e também um atentado aos direitos humanos.

Ditadura

Governo de um só ou de um grupo que controla e desconsidera completamente as 
instituições sociais, podendo, inclusive, mudar as leis do país. Os governantes ditatoriais 
se impõem pela força, por isso não muita legitimidade. No Brasil, aconteceram 
vários períodos ditatoriais, sendo o último instituído por um golpe militar em 1964, 
se prolongando até meados da década de oitenta. Durante este período, os militares 
governaram o país, favorecendo a uma pequena elite, fecharam o Congresso, mudaram 
as leis e combateram com brutalidade os opositores.

Diversidade

São as distintas possibilidades de expressão e vivência social das pessoas, dadas por 
aspectos de orientação sexual, gênero, sexo, faixa etária, raça/cor, etnia, pessoa com 
deficiência, entre outros.
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Empoderamento

Tradução da palavra inglesa empowerment, significa a 
criação ou a socialização do poder entre os cidadãos e 
o reforço da cidadania. O processo de empoderamento 
inclui a conscientização e a participação com relação 
a dimensões da vida social, antes desconhecidas ou 
negadas a determinado grupo ou a um conjunto de uma 
sociedade. Neste sentido, empoderamento significa a 
conquista da condição e da capacidade de participação, 
inclusão social e exercício da cidadania.

Envelhecimento

O Estatuto do Idoso defende que o envelhecimento é 
um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito 
social. Dessa forma, é obrigação do Estado garantir à 
pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante 
efetivação de políticas públicas sociais que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Equidade

É a possibilidade de as diferenças serem manifestadas 
e respeitadas sem discriminação, em condição de 
igualdade. Situação que favoreça o combate das práticas 
de preconceito em relação às diferenças de gênero, 
políticas, étnicas, religiosas e culturais.

Estado

Instituição criada para regular e mediar os interesses 
econômicos, políticos e sociais de um povo. O Estado é o 
poder formalmente constituído. Pode referir-se ao Estado, 
Nação-Brasil e aos estados membros da Federação 
Brasileira – Bahia, Sergipe, Alagoas, etc.

E
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Ética

Estudos dos juízos de apreciação, dos valores referentes à conduta humana, qualificação 
do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de 
modo absoluto.

Eutanásia

A expressão origina-se do grego eu, que significa bom, e thanatos, que significa morte. 
É definida como a conduta pela qual se se traz a um paciente em estado terminal, ou 
portador de enfermidade incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte 
rápida e sem dor. É prevista em lei, no Brasil, como crime de homicídio.

Exclusão social

Destituição dos meios de sobrevivência, marginalização no usufruto dos benefícios do 
progresso e no acesso às oportunidades de emprego e renda.

Exploração sexual

É a comercialização da prática sexual com crianças e adolescentes com fins comerciais. 
O termo “prostituição infantil” não é utilizado, devido à compreensão de que crianças 
e adolescentes não se prostituem, e sim são explorados por adultos. A pornografia e o 
turismo sexual também são formas de exploração sexual comercial.

Fascismo

O Fascismo surgiu em 1919 e tinha como líder o italiano Benito Mussolini, um veterano 
da Primeira Guerra Mundial. Originário da palavra italiana fascio littorio, tinha como 
símbolo um feixe de varas amarradas e representava o poder da Roma Antiga em punir 
e decapitar os cidadãos desobedientes.
É um sistema de governo baseado numa ideologia de supremacia nacional ou racial e a 
importância do controle sobre todos os aspectos da vida política, econômica e cultural. 
Pode ser caracterizado pela supressão forçada de oposição e crítica, pelo controle sobre 
os meios de comunicação, pelo controle estatal da indústria, do comércio, etc., por um 
nacionalismo agressivo e, muitas vezes, pelo racismo.

F
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Feminicídio

É o assassinato ou extermínio de mulheres pela condição 
de serem mulheres, cometidos por parceiros, ex-
companheiros ou homens próximos. O assassinato de 
mulheres com base nos conflitos de gênero é associado 
a situações de desigualdade e discriminação de gênero, 
privação econômica e masculinidade agressiva e 
machista. Em geral, os agressores, companheiros ou ex-
companheiros, têm envolvimento repetido em brigas e 
conduta de ameaças dirigidas contra as mulheres.

Feminismo

É um movimento social por direitos civis, protagonizado 
por mulheres, que desde sua origem reivindica a igualdade 
política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua 
atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo 
de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos.

A palavra feminismo foi usada pela primeira vez na primeira 
metade do século XIX pelo filósofo francês e teórico do 
socialismo utópico Charles Fourier (1772-1837), autor do 
livro “Teoria dos quatro movimentos”, no qual afirma que 
o progresso da sociedade como um todo tem como pré-
condição a conquista de direitos pelas mulheres.

Garantia (de direitos)

Meios destinados a fazer valer os direitos e prever riscos. 
Instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e 
o gozo dos direitos. As garantias postas na Constituição 
e em outras normas estão relacionadas com os direitos. 
Quando a Constituição diz que “todos são iguais perante a 
lei” está declarando o direito e quando diz que “a lei punirá 
qualquer forma atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais”, está indicando uma garantia. G
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Gênero

A categoria gênero vai ser desenvolvida pelas pesquisadoras feministas contemporâneas 
para compreender e responder, dentro de parâmetros científicos, a situação de 
desigualdade entre os sexos e como esta situação opera na realidade e interfere 
no conjunto das relações sociais. Portanto, o conceito de gênero é uma construção 
sociológica relativamente recente, que responde à necessidade de diferenciar o sexo 
biológico de sua tradução social em papeis sociais e expectativas de comportamentos 
femininos e masculinos, tradução esta marcada pelas relações de poder entre homens e 
mulheres vigentes na sociedade.

Genocídio

Significa a exterminação sistemática de pessoas tendo como principal motivação as 
diferenças de nacionalidade, raça, religião e, principalmente, diferenças étnicas. É uma 
prática que visa eliminar minorias étnicas. A legislação internacional prevê o crime 
de genocídio, e órgãos internacionais de monitoramento e garantia dos direitos da 
humanidade devem se ocupar da prevenção e punição deste tipo de crime.

Homofobia

Tal qual a lesbofobia e a transfobia, é uma postura de medo, repulsa, ódio, perseguição, 
práticas de violência física, verbal, psicológica contra lésbicas (lesbofobia), gays 
(homofobia), travestis e transexuais (transfobia).

Homossexualidade

O termo “homossexual” foi criado por um médico húngaro, Karoly Maria Kertbeny, em 1869. 
A partir de então, passou-se a designar como homossexuais as pessoas do mesmo sexo/
gênero (homens e mulheres) que sentiam atração entre si. Não se deve utilizar o termo 
“homossexualismo”, pois o sufixo “ismo” (cuja carga semântica remete a “doença”) foi 
substituído por “dade” (que remete a modo de ser), uma vez que a American Psychology 
Association e o Conselho Federal de Medicina retiraram o “homossexualismo” da lista 
de distúrbios mentais, respectivamente em 1973 e 1985. A Assembleia Mundial da Saúde 
também aprovou a retirada do código 302.0 da Classificação Internacional de Doenças 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1990.

H
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Identidade de gênero

É uma experiência interna e individual do gênero de cada 
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no 
nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode 
envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou 
função corporal por meios médicos, cirúrgicos e outros) e 
outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modos 
de falar e maneirismos.
Identidade de gênero é a percepção que a pessoa tem 
de si como sendo do gênero masculino, feminino ou de 
alguma combinação dos dois, independente de sexo 
biológico. Trata-se da convicção íntima de uma pessoa de 
ser do gênero masculino (homem) ou do gênero feminino 
(mulher).

Idoso

O Brasil tem mais de 28 milhões de idosos, número que 
representa 13% da população do país. E a tendência é que 
esse percentual dobre nas próximas décadas, segundo a 
Projeção da População, divulgada em 2018 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, são 
consideradas idosas as pessoas que têm 60 anos ou mais.

Igualdade

Um dos princípios que orientam as normas dos Direitos 
Humanos (v. homem; v. iguais). Os seres humanos, 
embora sejam iguais na essência humana, não são iguais 
nem nascem iguais em direitos e deveres. A igualdade 
é construída pela consciência social e requer contínua 
atenção para não ser ferida. No mundo atual e, e particular, 
no Brasil, a igualdade entre as pessoas não está ainda 
assegurada.

I

DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 51



Inimputabilidade

Impossibilidade de se imputar uma pena prevista no Código Penal Brasileiro a uma 
pessoa, em função da existência de uma legislação específica. O artigo 228 da Constituição 
Federal e o artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determinam 
que adolescentes são penalmente inimputáveis. No entanto, isso não quer dizer que 
adolescentes infratores ficam impunes. Pela condição peculiar de desenvolvimento dessa 
população, os adolescentes demandam punições diferenciadas daquelas atribuídas aos 
adultos, mas podem inclusive ser privados de liberdade a depender da gravidade do ato 
infracional cometido.

Inclusão

Pertencimento de alguém ou grupo numa sociedade e o reconhecimento desse 
pertencimento pelos demais membros dessa sociedade. A condição de inclusão pode 
ser considerada como inserção social (a capacidade de pessoas ou grupos de produzir 
e consumir bens materiais ou culturais); e integração social (pertencimento às redes 
de relações constitucionais e sociais). É o contrário de exclusão. Neste sentido, inclusão 
também é cidadania.

Indígena

Segundo o último Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, os povos indígenas 
no Brasil correspondem a uma população de 817.963 pessoas. O censo, que passou a 
incluir essa população em seus dados somente a partir de 1991, demonstra que desde 
então houve um aumento significativo daqueles que se autodeclaram indígenas – o 
indígena que se autodeclara como tal, por se identificar como pertencente ou não a 
uma determinada etnia (Krenak, Munduruku, Kayapó).
Ao reconhecer esse indivíduo como indígena, a aldeia o identifica como parte daquela 
etnia, daquela comunidade. O Estado brasileiro se baseia nos critérios definidos pela 
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e 
Tribais para resguardar o direito indígena à autodeclaração. O Brasil ratificou a Convenção 
por meio do Decreto nº 5.051/2004, que foi revogado e substituído pelo Decreto nº 10.088, 
de 5 de novembro de 2019.
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Injúria racial

A injúria racial está tipificada no artigo 140, § 3º do Código 
Penal Brasileiro e consiste em ofender a honra de alguém 
com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, 
religião ou origem.

Intersexual

É o termo adotado para se referir a uma variedade de 
condições (genéticas e/ou somáticas) com que uma 
pessoa nasce, apresentando uma anatomia reprodutiva e 
sexual que não se ajusta às definições típicas do feminino 
ou do masculino.

Intolerância religiosa

É o ato de discriminar, ofender ou rechaçar religiões, 
liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir 
pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças. 
A intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola 
comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema 
está relacionado majoritariamente ao racismo, pois a 
intolerância religiosa é praticada, em maior escala, contra 
os adeptos de religiões de matriz africana. Nesse caso, a 
intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a 
crença associada aos povos originários da África.

Inviolabilidade

Condição de não ser violado, exposto, aberto, publicado. 
O art. 5º da Constituição do Brasil, que trata dos direitos e 
deveres individuais e coletivos, assegura a inviolabilidade 
da liberdade de consciência e de crença (inciso I), da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 
pessoas, da casa, do sigilo da correspondência (incisos X, 
XI e XII) e outros.
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Judiciário

É o poder do Estado que tem a função de aplicar a lei, 
fazendo valer, em casos de ameaça ou violação, o direto 
posto. É o Estado julgador e sua organização está definida, 
em princípio na Constituição Federal.

Justiça

Valor, compreensão do significado e do sentido do que 
é justo e legítimo em situações particulares e gerais, em 
função do contexto, diante de interesses diferentes ou 
contrários, ou de situações de discriminação, em virtude 
de estigma ou preconceitos. Justiça é reconhecimento 
do outro em identidade e em ação, assim em relação a 
crenças e objetivos. O termo refere-se também ao Poder 
Judiciário, um dos poderes do Estado que tem por função 
solucionar conflitos nos casos concretos, por meio de 
processos.

Laicidade

Desde a Proclamação da República, em 1889, o Estado 
brasileiro é laico. Isso quer dizer que as manifestações 
religiosas são respeitadas, mas não devem interferir 
nas decisões governamentais. No Estado laico, não há 
nenhuma religião oficial. A laicidade do Estado é um 
avanço cívico, porque impede que determinada crença, 
eventualmente majoritária em algum momento histórico, 
se sobreponha às demais e use sua influência para coagir 
as pessoas a adotarem seus princípios.

Legislação

Conjunto de leis, de normas jurídicas. Em sentido amplo, 
inclui as leis produzidas pelo Poder Legislativo e outras 
normas como regulamentos regimentos, portarias, 
instruções que podem também ser editadas pelos Poderes 
Executivo e Judiciário.

J
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Lesbianidade

Expressão da afetividade e sexualidade entre mulheres. A 
palavra “lésbica” tem origem na cidade de Lesbos, capital de 
uma ilha na Grécia, onde em 640 a.C. nasceu e viveu a mais 
famosa poetisa grega, Safo. Ela fundou uma escola para 
mulheres, onde ensinava não apenas poesia e música, como 
também, e principalmente, a emancipação social da mulher. 
Os versos que Safo escreveu falam do amor entre mulheres e 
da paixão por suas companheiras. A palavra “lésbica” passou 
então a designar mulheres que amam mulheres. Para as 
lésbicas, esta palavra tem conotação de força e liberdade, 
além de marcar uma identidade política, e não meramente 
sexual.

Lesbofobia

Fobia que algumas pessoas e/ou grupos têm em relação 
às mulheres lésbicas. O termo é usado para descrever uma 
repulsa face às relações afetivas e sexuais entre mulheres, 
um ódio generalizado e todos os aspectos de preconceito 
e discriminação heterossexista. É apontada como causa 
da maior parte dos casos de violência física e psicológica 
sofridas pelas mulheres lésbicas no mundo inteiro.

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais)

A partir da luta do movimento de mulheres lésbicas latino-
americano e caribenho há o reconhecimento de que mulheres 
lésbicas foram historicamente invisibilizadas, sofrendo uma 
dupla opressão, por ser mulher e ser lésbica. Isso porque, na 
sociedade machista, publicizar-se como lésbica constitui 
“uma afronta” à lógica patriarcal que impõe às mulheres o 
papel de objeto de desejo dos homens. Nesse sentido, para 
padronizar a nomenclatura usada no resto do mundo, em 
lugar do GLBT, a sigla passa a ser LGBT. A diferença pode 
parecer pequena, mas para a população LGBT, a mudança 
também significa dar maior destaque para as reivindicações 
das mulheres lésbicas. Também coloca a questão da mulher 
lésbica como protagonista desse processo, prioriza e dá 
maior visibilidade à questão, uma antiga demanda das 
lésbicas organizadas.
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Liberdade

Possibilidade de atuação do ser humano em busca de 
sua realização pessoal, de sua felicidade. De acordo com 
o contexto, pode-se falar de liberdade pessoal ou privada, 
liberdade pública, política, social, liberdade de ação, de 
palavra, de pensamento, etc. A Constituição do Brasil, 
no seu artigo 5º, protege o direito à liberdade de ir e vir, 
de expressão, de associação, etc. Afirma também que 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude da lei”. Assim, o exercício dos 
direitos não tem outros limites senão os que asseguram 
aos demais membros da sociedade o gozo dos mesmos 
direitos. Esses limites somente serão determinados pela lei. 
A liberdade constitui o signo fundamental da democracia.

Libras

Sigla de Língua Brasileira de Sinais. Libras é um termo 
consagrado pela comunidade surda brasileira e com o 
qual ela se identifica. A manutenção deste termo indica 
respeito com as tradições destas pessoas.

Lugar de fala

Não importa o assunto: todo mundo tem o seu lugar de fala. 
E ele é demarcado pela posição social (o lugar) de quem 
fala. Portanto, um homem pode falar sobre feminismo e 
uma pessoa branca sobre questões raciais, mas sempre 
tendo consciência dos seus limites e do quanto a sua 
posição dentro da sociedade (e, consequentemente suas 
experiências e privilégios) afetam sua visão acerca do 
tema.

Maioridade penal

Segundo a Constituição de 1988, a maioridade penal no 
Brasil se aplica a partir do momento em que a pessoa 
completa 18 anos. Por isso, as regras do Código Penal só 
podem ser aplicadas a quem tiver completado esta idade. 
Abaixo desta idade, devem ser aplicadas as medidas 
socioeducativas previstas no ECA.

M
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Mandado de segurança

Ação que deve ser dirigida ao Poder Judiciário, por meio de 
um advogado, sempre que alguém tiver um direito violado 
ou ameaçado por ilegalidade ou abuso da autoridade, 
cometidos por servidores ou agentes públicos, assim 
como, por particulares que estejam exercendo funções 
públicas. Pode ser entendido como a defesa de um 
direito coletivo ou individual. Quando for coletivo, pode 
ser impetrado pelo partido político com representação 
no Congresso Nacional, sindicatos, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros e associados. Esse direito não deve ser protegido 
por habeas corpus ou habeas data.

Mediação

É um meio utilizável para a solução de conflitos, que se 
fundamenta na autonomia de vontade das partes. As partes 
em conflito são auxiliadas por um terceiro mediador, que 
facilita a discussão de modo a que eles próprios encontrem 
a solução. A mediação é rápida, simples e pode ser eficaz. 
Ela evita a necessidade de se chegar ao Poder Judiciário, 
além de contribuir para a cultura da paz.

Medidas de proteção

São os mecanismos que visam garantir os direitos de 
crianças e adolescentes previstos no ECA. Conforme 
o artigo 98 do Estatuto, as medidas de proteção são 
aplicáveis sempre que esses direitos forem ameaçados ou 
violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; 
e em razão da conduta de crianças e adolescentes. 
Entre as medidas previstas no Estatuto, constam: o 
encaminhamento aos pais ou responsáveis; orientação, 
apoio e acompanhamento temporários; matrícula e 
frequência obrigatórias nas escolas; inclusão em programa 
comunitário ou oficial; requisição de tratamento médico, 
psicológico ou psiquiátrico; abrigo em entidade e 
colocação em família substituta.
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Medidas socioeducativas

São medidas jurídicas que, na legislação brasileira, se 
atribuem a adolescentes autores/as de ato infracional. 
A medida socioeducativa é aplicada pela autoridade 
judiciária como sanção e oportunidade de ressocialização. 
Possui uma dimensão coercitiva, pois o/a adolescente 
é obrigado/a a cumpri-la como sanção da sociedade, e 
outra educativa, pois seu objetivo não se reduz à punição, 
mas à preparação para o convívio social. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente prevê seis diferentes medidas: 
advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de 
serviços à comunidade; liberdade assistida; semiliberdade 
e internação.

Migrante

É essencialmente uma pessoa que não nasceu onde vive. 
O termo migrante se aplica a pessoas e a seus familiares 
que vão para outro país ou região, de forma temporária ou 
permanente, com vistas a melhorar suas condições sociais 
e materiais, suas perspectivas e as de seus familiares.

Misoginia

É o ódio, desprezo ou repulsa ao gênero feminino e às 
características a ele associadas.

Movimento social

Ação coordenada de um determinado grupo, unido 
por aspirações comuns, que tem como objetivo o 
enfrentamento das contradições sociais, mudando as 
formas ou instituições da sociedade existente.
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Negro

No Brasil, ser negro é uma escolha de identidade, a da 
ancestralidade africana. Então ser negro é, essencialmente, um 
posicionamento político. Para fins de estudos demográficos, 
a classificação racial do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) é a oficial do Brasil, que adota como critério 
básico que a coleta do dado se baseie na autoclassificação. Isto 
é, a pessoa escolhe, num rol de cinco itens (branco, preto, pardo, 
amarelo e indígena) em qual ela se aloca. Para a demografia, 
população negra é o somatório da preta e da parda.

Neonazismo

Refere-se a movimentos políticos ou sociais e ideologias de 
extrema-direita pós-Segunda Guerra Mundial que procuram 
reviver o nazismo ou alguma variante sua com base no 
nacionalismo racial ou étnico.

ONG

Organização Não Governamental. Organização de caráter 
privado, mas sem fins lucrativos. Volta-se para interesses 
coletivos, muitas vezes exercendo funções que caberiam 
as instituições estatais. O que move as ONGs é a visão de 
solidariedade e de justiça social, emanadas da ética humanista. 
As ONGs podem se constituir sob formas de sociedade civil ou 
de fundação e já existe uma legislação específica e respeito.

Orientação afetivo-sexual

Termo mais adequado para referir-se à atração física e 
emocional para pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, 
incluindo, portanto, a homossexualidade, a heterossexualidade 
e a bissexualidade. As expressões “opção sexual”, “preferência 
sexual” e similares não devem ser utilizadas, pois reforçam um 
equívoco de que há escolha racional para viver e amar alguém. 
E ainda reforça um estigma, em especial no caso de gays e 
lésbicas, que se a homossexualidade é uma escolha, logo, 
seria possível “a cura”. A OMS, desde 1990, reconhece que a 
homossexualidade não é uma doença. Se não é doença, então 
não há o que curar.

N
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Patriarcado

Sistema baseado no poder e dominação dos homens sobre as mulheres. Sua raiz é a 
“propriedade” do homem sobre a mulher, no mercado de trabalho ou nas posições 
ocupadas na sociedade, legitimada por convenções sociais.

Pessoa com deficiência

É aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Pessoa com mobilidade reduzida

É aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha, por 
qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, 
gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. 
São pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas 
com crianças de colo, entre outras.

Plebiscito

Consulta sobre questão específica, feita diretamente ao povo, geralmente por meio de 
votação do tipo sim ou não. Refere-se à manifestação da vontade popular ou da opinião 
do povo, expressa por meio de votação, acerca de assunto de grande interesse político 
ou social. A Constituição do Brasil prevê o plebiscito no art. 14, I, como forma de exercício 
da soberania popular.

Políticas públicas

Ações voltadas para o atendimento de interesses, necessidades e aspirações do cidadão 
e da coletividade do Estado. São classificados em sociais e econômicas; básicas e 
compensatórias. Referem-se à saúde, à educação, à segurança, ao emprego, à renda, à 
assistência social, etc. As políticas públicas devem ser formuladas e executadas de acordo 
com as necessidades e aspirações da maioria, admitindo-se que a sociedade organizada 
deva participar de sua formulação e execução.

P
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Preconceito

Preconceito é um juízo pré-concebido, que se manifesta 
numa atitude discriminatória, perante pessoas, crenças, 
sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia 
formada antecipadamente e que não tem fundamento 
sério.

O preconceito pode acontecer de uma forma banal, até 
um pensamento, por exemplo: que feio, que gorda, que 
magro, como é burro este negrão. Há um sentimento de 
impotência quando se pretende mudar alguém com forte 
preconceito.

Pretos e pardos

Segundo dados do IBGE (2016), a quantidade de pessoas 
que se declaram pretas no Brasil representa 8,2% da 
população, enquanto 46,7% dos/as brasileiros/as se dizem 
pardos/as.

Previdência

Qualidade ou ato que pode ser previsto antes; faculdade 
de ver antecipadamente. Assistência praticada e favor 
dos cidadãos de um determinado país. Instituições ou 
organismos que têm como objetivo defender e proteger 
o indivíduo, geralmente, no desemprego, na doença, na 
invalidez e na velhice.

Racismo

É a convicção de que existe uma relação entre as 
características físicas hereditárias, como a cor da pele, 
e determinados traços de caráter e inteligência ou 
manifestações culturais. O racismo subentende ou afirma 
claramente que existem raças puras, que estão são 
superiores às demais e que tal superioridade autoriza uma 
hegemonia política e histórica, pontos de vista contra os 
quais se levantam objeções consideráveis.

R
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Refugiado

Um refugiado é uma pessoa que está fora do seu 
país natal devido a fundados temores de perseguição 
relacionados a raça, religião, nacionalidade, grupo social 
ou opinião política. São pessoas comuns, que tiveram de 
deixar para trás seus bens, empregos, familiares e amigos 
para preservar sua liberdade, sua segurança e sua vida. 
Também são consideradas refugiadas pessoas obrigadas 
a deixar seu país devido a conflitos armados, violência 
generalizada e violação massiva dos direitos humanos.

Representação

Exposição escrita de motivos, de queixas, etc., a quem 
de direito. A representação junto ao Ministério Público 
é assegurada na Constituição. Deve ser utilizada pelo 
cidadão ou por uma entidade, através de uma petição 
ao Promotor. O objetivo dessa representação pode ser a 
proteção ao meio ambiente, ao patrimônio público e social 
e outros interesses coletivos. Possibilidade e autorização 
para agir, inclusive no Judiciário, em nome de outro. A 
Constituição do Brasil prevê a representação para a defesa 
do direito coletivo.

Seguridade social

Sistema de proteção social destinada aos cidadãos. A 
seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência social e à assistência social (art. 194 da 
Constituição Federal). É financiada por toda a sociedade 
na forma determinada pela lei, e os recursos são 
provenientes dos orçamentos públicos nas esferas federal, 
estadual e municipal. A seguridade social visa a amparar 
os segurados, quando estes não têm condições de prover, 
por seus próprios, suas necessidades na área da saúde, 
previdência e assistência social.

S
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Separação de poderes

A separação do poder governamental em diferentes ramos, de modo que ninguém 
seja capaz de exercer controle absoluto. A divisão normal é entre um poder legislativo, 
que elabora as leis, um poder executivo, para fazer cumprir as leis, e um poder judiciário 
independente para supervisionar a observância das leis.

Sexo biológico

Conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais, capacidades reprodutivas e 
características fisiológicas secundárias que distinguem machos e fêmeas.

Sindicato

Associação de pessoas da mesma categoria ou profissão para a defesa de seus 
interesses profissionais, econômicos, políticos ou sociais. Pode ser constituído por chefes 
de empresas e empregadores ou por empregados. A Constituição de 1988 assegura a 
possibilidade de se constituir sindicato autônomo e livre (art. 8º).

Sociedade

Conjunto de indivíduos politicamente organizados que partilhando de objetivos comuns 
dão sentido à vida e justificam a concepção do homem como um ser de relações, capaz 
de fazer história própria. Contrato através do qual duas ou mais pessoas associam 
recursos e esforços para alcançar um objetivo comum.

Sororidade

União entre as mulheres, em que prevalece a ideia de respeitar, ouvir e dar voz a todas, 
mesmo quando não há concordância. Trata-se de estreitar os elos femininos e fortalecer 
a empatia para dar força e organização ao movimento. É o preceito básico da luta, pois 
ele parte de um ambiente feminino e feminista. Ele serve também para combater a ideia 
de que mulheres são rivais. O termo vem do latim soror, que significa “irmã”. Nos EUA, 
sororities são organizações sociais em universidades compostas só de mulheres.
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Suicídio

A palavra foi criada em 1737 pelo botânico francês René 
Desfontaines e tem origem no latim – sui (si mesmo) e 
caederes (ação de matar). O suicídio pode ser definido 
como um ato deliberado executado pelo próprio 
indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente 
e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio 
que ele acredita ser letal. Também fazem parte do que 
habitualmente chamamos de comportamento suicida.

Sufrágio

O direito ao voto. É um direito político, de participação, 
pelo qual o cidadão pode escolher seu representante no 
poder estatal. O sufrágio, de acordo com a Constituição 
do Brasil, é universal (alcança a todos que podem votar e 
serem votados) e se realiza através do voto direto e secreto. 
O sufrágio é uma instituição importante no regime 
democrático.

Trabalho infantil

O Estado e a sociedade são obrigados a proteger as 
crianças de qualquer forma de exploração. Pela legislação 
brasileira, é proibida a realização de atividade remunerada 
para quem tem menos de 16 anos. A profissionalização de 
adolescentes como aprendizes pode ocorrer a partir dos 14 
anos e, a partir dos 16 anos, o adolescente já pode exercer 
formalmente atividades laborais.

Tráfico de pessoas

É uma prática criminosa que se associa a outras violações 
de direitos humanos. É realizado com diferentes propósitos 
sendo a exploração na indústria do sexo, a forma mais 
disseminada e denunciada, porém existem outros destinos 
para as vítimas como: trabalho escravo ou sob condições 
abusivas, mendicância forçada, servidão doméstica e 
retirada involuntária de órgãos para transplantes.

T
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Transfobia

Discriminação contra travestis e transexuais em razão de 
sua identidade de gênero diferente do que a sociedade 
impõe como padrão. Ou seja, por se comportarem e 
definirem seu corpo de maneira oposta ao esperado 
pela sociedade para uma pessoa nascida com aquele 
sexo. Travestis e transexuais podem ser hetero, homo ou 
bissexuais.

Transgênero

Termo utilizado para designar pessoas que transitam 
pelos papeis socialmente estabelecidos como femininos e 
masculinos. Desta forma, pode ser empregado tanto para 
descrever transexuais quanto travestis, indistintamente, 
bem como pessoas com práticas heterossexuais, 
homossexuais ou bissexuais.

Transexual

Indivíduo que não se reconhece no seu corpo biológico e 
tem a necessidade de fazer mudança genital através de 
tratamento e cirurgia. Um/a transexual é aquele/a cujo 
sexo biológico não confere com sua identidade de gênero, 
isto é, o senso pessoal que o indivíduo possui de ser mulher 
ou homem. Desta forma, a cirurgia de redesignação 
sexual (popularmente conhecida como “troca de sexo”) 
e o processo de transição (terapia hormonal, alteração 
de identidade, cirurgias plásticas, etc.) apresentam-se 
como quesitos inalienáveis da felicidade do/a transexual, 
harmonizando identidade, corpo e sexo.

Travestis

Pessoas que apresentam sua identidade de gênero oposta 
ao sexo designado no nascimento, mas que não almejam 
se submeter à cirurgia de redesignação sexual (CRS).
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Violência contra a mulher

É qualquer conduta – ação ou omissão – de discriminação, 
agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato 
de a vítima ser mulher e que cause dano, morte, 
constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, 
moral, psicológico, social, político ou econômico, bem 
como perda patrimonial. Essa violência pode acontecer 
tanto em espaços públicos como privados.

Violência de gênero 

Violência que sofrem as mulheres, sem distinção de raça, 
classe social, religião, idade ou qualquer outra condição, 
produto de um sistema social que subordina o sexo 
feminino.

Violência doméstica

Quando ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em 
uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação.

Vítima

Ser vivo. Mais frequentemente, pessoa que é ferida, 
violentada, torturada, assassinada ou executada por outra, 
ou ainda, afetada de modo traumático por acidente, 
desastre, epidemia, guerra etc.

Voto

Manifestação da vontade ou preferência que fazem os 
participantes de ato eleitoral ou assembleia ao escolher 
o seu candidato. No Brasil, só é possível votar o cidadão 
acima de 16 anos. O voto é facultativo até os 18 anos e 
depois dos 70. Entre os 19 e 70 anos o voto é obrigatório. O 
voto é um direito humano de participação política.

V
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Xenofobia

Medo (irracional) das pessoas estrangeiras, de pessoas 
de outros países, ou de coisas estrangeiras em geral. A 
xenofobia pode levar à discriminação, racismo, violência e 
até mesmo ao conflito armado contra pessoas estrangeiras.

Fontes:

COMPASS. Manual para a educação para os direitos 
humanos com jovens. 1.ed. Tradução de Maria João 
Dornelas e Sofia Maul. Dínamo: Associação de Dinamização 
Sociocultural para a tradução em Língua Portuguesa, 2016.

MOURA, Iara (Autora); MELO, Paulo Victor (Coord.). Guia mídia 
e direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Intervozes, 2014.

PARANÁ. Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. 
Departamento de Direitos Humanos e Cidadania – DEDIHC. 
Glossário, 2016. Disponível em: http://www.dedihc.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17. Acesso em: 27 
jun. 2020.
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C A L E N D Á R I O

D O S  D I R E I T O S

H U M A N O S



01 Dia Mundial da Paz / Dia da Confraternização Universal

08 Dia Mundial da Alfabetização

21 Dia Mundial das Religiões

29 Dia da Visibilidade Travesti e Transexual

30 Dia da Não Violência e da Paz (Homenagem a Mahatma Gandhi)

31 Dia Internacional da Solidariedade

08 Dia Internacional da Mulher

14 Dia dos Animais

15 Dia Mundial do Consumidor

19 Dia da Escola

21 Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial

21 Dia Mundial da Infância

22 Dia Mundial da Água

JA
N

M
A

R
FE

V

14 Dia da Amizade

14 Dia Internacional do Amor

27 Dia dos Idosos
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A
B

R
M

A
I

07 Dia Mundial da Saúde

13 Dia do Jovem

13 Dia Internacional da Imprensa

17 Dia Internacional das Lutas Camponesas

19 Dia do Índio

24 Dia Internacional do Jovem Trabalhador

28 Dia da Educação

 2º Domingo de maio – Dia das Mães

01 Dia Mundial do Trabalho

03 Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

05 Dia das Comunicações

13 Abolição da Escravatura no Brasil

17 Dia de Combate à LGBTIfobia

18 Dia dos Povos Indígenas da América

18 Dia Internacional da Luta Antimanicomial

18 Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças  
 e Adolescentes

25 Dia do Trabalhador Rural

25 Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher

28 Dia do Educador
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01 Dia da Cidadania

09 Dia Internacional do Desarmamento

13 Dia da Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990)

14 Dia da Liberdade de Pensamento

26 Dia de Combate à Tortura

 2º Domingo de agosto – Dia dos pais

01 Dia Mundial da Amamentação

07 Dia Internacional da Educação

11 Dia do Estudante

12 Dia Internacional da Juventude

24 Dia da Infância

29 Dia da Visibilidade Lésbica

31 Dia Internacional dos Desaparecidos

04 Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão

05 Dia Internacional do Meio Ambiente e da Ecologia

07 Dia Internacional da Liberdade de Imprensa

12 Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil

20 Dia Internacional do Refugiado

21  Dia do Imigrante

26 Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura

29 Dia do Orgulho LGBTI+

JU
N

JU
L

A
G

O
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SE
T

O
U
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N

O
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08 Dia Mundial da Alfabetização

21 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

23 Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de   
 Mulheres e Crianças

16 Dia Internacional da Tolerância (Unesco)

18 Dia do Conselheiro Tutelar

19 Dia Internacional de Prevenção à Violência Sexual Contra Crianças  
 e Adolescentes

20 Dia Nacional da Consciência Negra

30 Dia do Estatuto da Terra / Reforma Agrária

01 Dia Internacional do Idoso e da Terceira Idade

04 Dia Internacional das Crianças

05 Promulgação da Constituição Federal do Brasil (1988)

08 Dia do Direito à Vida

10 Dia Mundial da Saúde Mental

10 Dia de Luta Contra a Violência à Mulher

11 Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física

12 Dia da Criança

13 Dia da Vida

15 Dia do Professor

16 Dia Mundial da Alimentação

17 Dia Mundial para Erradicação da Pobreza

18 Dia do Desarmamento Infantil

25 Dia da Democracia

29 Dia Nacional do Livro
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01 Dia Internacional de Luta contra a Aids

01 Dia do Imigrante

03 Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

08 Dia da Justiça

08 Dia Internacional da Família

10 Dia Internacional dos Direitos Humanos (Declaração Universal dos  
 Direitos Humanos/ONU (1948)

10 Dia Internacional dos Povos Indígenas

24 Dia Universal do Perdão

25  Natal

D
EZ

Fontes:

BANCO DE DADOS DHNET. Calendário dos direitos e desejos 
humanos: datas comemorativas relativas a direitos 
humanos e cidadania. Disponível em: http://www.dhnet.org.
br/dados/calendario/index.htm. Acesso em: 01 jul. 2020.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 
Calendário – Datas comemorativas, 2020. Disponível em: 
https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-
menu/promotorias-justica-menu/pjij-menu/277-diversos/960-
calendario-datas-comemorativas. Acesso em: 01 jul. 2020.
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L I V R O S ,

F I L M E S  E 

P O D C A S T S 

Há muitas formas  
de aprofundar  
o conhecimento 
sobre os direitos 
humanos.  
Aqui, reunimos 
algumas sugestões  
de filmes, livros 
e podcasts que 
discutem diferentes 
questões relacionadas  
ao tema.



A invenção dos direitos humanos – uma história, de 
Lynn Hunt

Contradições seculares entre os países em relação aos 
direitos humanos são abordadas neste livro da historiadora 
norte-americana Lynn Hunt, que traça a gênese e o 
complexo desenvolvimento de noções que hoje nos 
parecem indiscutíveis, como a liberdade religiosa, o direito 
ao trabalho e a igualdade de todos os indivíduos perante 
a lei.

Estranhos à nossa porta, de Zygmunt Bauman

De acordo com Bauman, vivemos muito mais do que uma 
crise migratória – vivemos uma crise humanitária. O autor 
disseca o pavor provocado pelas migrações e o processo 
de desumanização dos recém-chegados. Mostra também 
como políticos têm explorado os temores e ansiedades 
que se generalizaram, especialmente entre os que já 
perderam muito – os excluídos e os pobres.

O segundo sexo, de Simone de Beauvoir

Publicado originalmente em 1949, a obra consagrou 
Simone de Beauvoir na filosofia mundial e é dividida 
em dois volumes. No primeiro volume, “Fatos e mitos”, a 
autora aborda os fatos e mitos da condição da mulher. Já 
no segundo, “A experiência vivida”, analisa a condição da 
mulher em todas as suas dimensões: sexual, psicológica, 
social e política.

L I -
V R O S
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Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie

Com a Nigéria enfrentando tempos sombrios sob um 
governo militar, a jovem Ifemelu muda-se para os Estados 
Unidos para buscar novas oportunidades de estudo. 
Ao mesmo tempo que se destaca no meio acadêmico, 
ela se depara pela primeira vez com a questão racial e 
com as agruras da vida de imigrante, mulher e negra. 
Chimamanda Ngozi Adichie parte de uma história de 
amor para debater questões prementes e universais como 
imigração, preconceito racial e desigualdade de gênero.

O diário de Anne Frank, de Anne Frank

No período de 12 de junho de 1942 até 1° de agosto de 
1944, a jovem Anne Frank escreveu em seu diário toda 
a tensão que a família Frank sofreu durante a Segunda 
Guerra Mundial. Ao fim de muitos dias de silêncio e medo 
aterrorizante, eles foram descobertos pelos nazistas e 
deportados para campos de concentração. Além de ser 
um relato emocionante sobre a destruição de uma vida 
familiar por conta da guerra, os horrores do holocausto 
são descritos com riqueza de detalhes.

Úrsula, de Maria Firmina dos Reis

Tancredo e Úrsula são jovens, puros e altruístas. Com a 
vida marcada por perdas e decepções familiares, eles 
se apaixonam tão logo o destino os aproxima, mas se 
deparam com um empecilho para concretizar seu amor. 
Combinando esse enredo ultrarromântico com uma 
abordagem crítica à escravidão, Maria Firmina dos Reis 
compõe Úrsula, um dos primeiros romances brasileiros 
de autoria feminina, em 1859. Por dar voz e agência a 
personagens escravizados, é vista como a obra inaugural 
da literatura afro-brasileira. Retrata homens autoritários e 
cruéis, mostrando atos inimagináveis de mando patriarcal 
e senhorial em um sistema que não lhes impõe limites.
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Coleção “Feminismos plurais”, organizada por 
Djamila Ribeiro

Coordenada pela filósofa Djamila Ribeiro, a coleção a 
coleção visa abordar em uma série de pequenos livros 
diversos aspectos e perspectivas dos feminismos, tendo 
como pilar principal mulheres negras e indígenas e 
homens negros como sujeitos políticos. Comumente, 
esses sujeitos são tratados como implícitos ou relegados a 
condição de “mero recorte” dentro de uma história única e 
excludente. Feminismos Plurais segue a responsabilidade 
histórica de romper silêncios. A coleção é composta pelas 
seguintes obras:

 - Lugar de fala, de Djamila Ribeiro;

 - Encarceramento em massa, de Juliana Borges;

 - Empoderamento, de Joice Berth;

 - Interseccionalidade, de Carla Akotirene Santos;

 - Racismo estrutural, de Sílvio Almeida;

 - Intolerância religiosa, de Sidnei Nogueira;

 - Racismo recreativo, de Adilson Moreira;

 - Apropriação cultural, de Rodney William.

Um outro país para Azzi, de Sarah Garland

Azzi e seus pais correm perigo. E por isso precisam fugir às 
pressas, deixando para trás sua casa, seus parentes, seus 
amigos, suas profissões e sua cultura. Ao embarcarem 
rumo a um país desconhecido levam, além da pouca 
bagagem, a esperança de uma vida mais segura. Um 
outro país para Azzi, uma narrativa ilustrada na forma de 
quadrinhos, convida o leitor a imaginar, com delicadeza e 
fidelidade, o que é ser uma criança refugiada.
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Mulheres, raça e classe, de Angela Davis

Mulheres, raça e classe traça um poderoso panorama 
histórico e crítico sobre a luta anticapitalista, a luta 
feminista, e a luta antirracista, passando pelos dilemas 
contemporâneos da mulher. O livro é considerado um 
clássico sobre os debates de gênero, raça e classe.

Eu sou Malala, de Malala Yousafzai

Eu sou Malala é a história de uma família exilada pelo 
terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina 
e dos obstáculos à valorização da mulher em uma 
sociedade que privilegia homens.

Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil, de Sueli 
Carneiro

A obra reúne artigos publicados na imprensa entre 2001 e 
2010 pela ativista e feminista negra Sueli Carneiro. Neles, 
a autora nos convida a refletir criticamente a sociedade 
brasileira, explicitando de forma contundente como o 
racismo e o sexismo têm estruturado as relações sociais, 
políticas e de gênero.

A elite do atraso – da escravidão a Bolsonaro, de 
Jessé Souza

Na obra, o sociólogo Jessé Souza apresenta uma nova visão 
sobre as causas da desigualdade que marca nosso país 
e reescreve a história da nossa sociedade. No âmago da 
interpretação de Jessé não está a corrupção política. Para 
ele, a questão a partir da qual se deve explicar a história 
passada e atual do Brasil – e de suas classes, portanto – 
não é outra senão a escravidão.
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A Lista de Schindler

(Estados Unidos, 1993, 195 min, direção de Steven Spielberg)

A premiada obra de Steven Spielberg traz a história de 
Oskar Schindler (Liam Neeson), um empresário alemão que 
salvou a vida de mais de mil judeus durante o Holocausto 
ao empregá-los em sua fábrica. É considerado pela crítica 
especializada um dos melhores filmes da história.

A vida é bela

(Itália, 1999, 117 min, direção de Roberto Benigni)

Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu 
Guido (Roberto Benigni) e seu filho Giosué são levados 
para um campo de concentração nazista. Afastado da 
mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer o 
menino acreditar que estão participando de uma grande 
brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror e da 
violência que os cercam.

Hotel Ruanda 

(Reino Unido, África do Sul e Itália, 2004, 120 min, direção 
de Terry George)

O enredo recupera um dos conflitos mais impressionantes 
do mundo, ocorrido no continente africano em 1994. 
Durante a briga política entre as etnias hutus e tutsis, que 
deixou o saldo de mais de um milhão de mortos, Paul 
Rusensabagina (Don Cheadle), gerente de um hotel belga 
na capital de Ruanda, toma a decisão corajosa de abrir as 
portas para abrigar mais de 1.200 refugiados.

F I L -
M E S
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https://www.youtube.com/watch?v=3wf8prFBpIM


O ano em que meus pais saíram de férias

(Brasil, 2006, 105 min, direção de Cao Hamburger)

O filme retrata a história de Mauro, um garoto de doze anos, 
fanático por futebol. Sua vida muda para sempre quando 
seus pais resolvem sair de férias de forma repentina e o 
deixam para viver com seu avô paterno em São Paulo. Na 
verdade, os pais de Mauro fugiam da ditadura civil-militar 
brasileira, por serem militantes de esquerda.

Ao se mudar para São Paulo, o menino é obrigado a 
encarar outro desafio: a morte inesperada de seu avô. 
Sozinho, Mauro acaba sob a tutela de Shlomo, enquanto 
espera a volta do pai e da mãe. Sua vida varia entre a 
tristeza por estar longe dos pais e a alegria de acompanhar 
a campanha da seleção brasileira de futebol na Copa do 
Mundo de 1970, que acontecia no México naquela época.

A obra retrata de maneira pertinente o período da 
Ditadura no Brasil, o contexto político acirrado e autoritário 
vivenciado por milhares de brasileiros. Além disso, também 
expõe os impactos que o regime tinha nos laços familiares 
e afetivos dos cidadãos.

A onda

(Alemanha, 2008, 108 min, direção de Dennis Gansel)

Em uma escola da Alemanha, alunos tem de escolher 
entre duas disciplinas eletivas, uma sobre anarquia e 
a outra sobre autocracia. O professor Rainer Wenger 
(Jürgen Vogel) é colocado para dar aulas sobre autocracia, 
mesmo sendo contra sua vontade. Após alguns minutos 
da primeira aula, ele decide, para exemplificar melhor 
aos alunos, formar um governo fascista dentro da sala 
de aula. Eles dão o nome de “A Onda” ao movimento, e 
escolhem um uniforme e até mesmo uma saudação. Só 
que o professor acaba perdendo o controle da situação, 
e os alunos começam a propagar “A Onda” pela cidade, 
tornando o projeto da escola um movimento real. Quando 
as coisas começam a ficar sérias e fanáticas demais, 
Wenger tenta acabar com “A Onda”, mas aí já é tarde 
demais.
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https://www.youtube.com/watch?v=zG3TfjAhs30


Milk – a voz da igualdade

(Estados Unidos, 2009, 128 min, direção de Gus Van Sant)

Início dos anos 70. Harvey Milk (Sean Penn) é um nova-
iorquino que, para mudar de vida, decidiu morar com 
seu namorado Scott (James Franco) em San Francisco, 
onde abriram uma pequena loja de revelação fotográfica. 
Disposto a enfrentar a violência e o preconceito da época, 
Milk busca direitos iguais e oportunidades para todos, 
sem discriminação sexual. Com a colaboração de amigos 
e voluntários (não necessariamente homossexuais), Milk 
entra numa intensa batalha política e consegue ser eleito 
para o Quadro de Supervisor da cidade de San Francisco 
em 1977, tornando-se o primeiro gay assumido a alcançar 
um cargo público de importância nos Estados Unidos.

Céu sem eternidade

(Brasil, 2011, 70 min, direção de Eliane Caffé)

Um embate entre tradição e modernidade, um experimento 
audiovisual de caráter poético e antropológico que explora 
as narrativas das comunidades quilombolas de Alcântara, 
no Maranhão. Há mais de trinta anos, os quilombolas 
estão em conflito com o Projeto Espacial Brasileiro, que 
instalou uma base de lançamento de foguetes em uma 
área que os quilombolas ocupam há cerca de três séculos. 
O documentário é uma criação coletiva da Oficina 
Audiovisual de Alcântara, coordenada pela cineasta Eliane 
Caffé.

Intocáveis 

(França, 2012, 112 min, direção de Eric Todelano e Olivier 
Nakache)

A comédia dramática acompanha a história de amizade 
que nasce entre Philippe (Françoi Cluzet), um rabugento 
aristocrata tetraplégico, e seu cuidador Driss (Omar Sy), 
um jovem problemático que não tem a menor experiência 
em ajudar pessoas com deficiência.
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https://www.youtube.com/watch?v=kOCx5Bht9io
https://www.youtube.com/watch?v=JUQbBKeD-Do
https://www.youtube.com/watch?v=-Fb8h4gChlU


O som ao redor

(Brasil, 2012, 131 min, direção de Kleber Mendonça Filho)

A vida dos residentes de uma rua de classe média de 
Recife toma um rumo inesperado quando uma empresa 
de segurança particular é contratada para trazer paz aos 
moradores. Para alguns deles, a presença dos guardas 
cria mais tensão do que alívio. Uma crônica brasileira, uma 
reflexão sobre história, violência e barulho.

12 anos de escravidão 

(Estados Unidos, 2013, 133 min, direção de Steve McQueen)

O ano é 1841 e Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) vive livre 
com sua esposa e filhos. Após mudar de cidade devido ao 
trabalho, ele é sequestrado, acorrentado e vendido como 
escravo. O filme acompanha os 12 anos em que ficou 
privado de sua liberdade.

Uma história de amor e fúria

(Brasil, 2013, 80 min, direção de Luiz Bolognesi)

A história trata do amor entre um herói imortal e Janaína, 
a mulher por quem é apaixonado há 600 anos. O herói 
assume vários personagens, mas seu espírito de luta 
permanece o mesmo, especialmente porque seu amor o 
alimenta. O filme conta quatro episódios de momentos 
diferentes da História do Brasil, a partir do ponto de vista 
dos vencidos: a guerra entre Tupiniquins e Tupinambás, 
no início da colonização portuguesa, em 1565; a revolta 
ocorrida no Maranhão, conhecida como Balaiada,  
em 1825 e a guerrilha urbana, no período da ditadura 
militar, em 1968.
O quarto episódio é uma projeção do futuro, em 2096. 
Com base na mitologia indígena, o herói foi escolhido para 
ser imortal e lutar eternamente contra Anhangá – o signo 
da morte e da destruição. Janaína morre e renasce em 
cada episódio. O filme mostra a violência que se tornou 
intrínseca na sociedade brasileira, mas também o amor 
que mantém acesa a chama da luta política e o desejo de 
transformação.
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https://www.youtube.com/watch?v=rj0eeHW7lXU
https://www.youtube.com/watch?v=ExqEA55Oqlw
https://www.youtube.com/watch?v=jM7WEnzB-yM


Hoje eu quero voltar sozinho 

(Brasil, 2014, 96 min, direção de Daniel Ribeiro)

Leonardo (Guilherme Lobo) é um adolescente com 
deficiência visual que tenta driblar a mãe superprotetora 
para buscar sua independência. Sua vida vira de ponta 
cabeça quando um novo aluno chega ao seu colégio. O 
filme promove um bonito debate sobre homofobia e 
inclusão.

O menino e o mundo 

(Brasil, 2014, 85 min, direção de Alê Abreu)

A animação brasileira dirigida por Alê Abreu traz a história 
do menino Cuca, que vive numa pequena aldeia do interior 
de seu país mágico. Sentindo falta do pai que partiu para 
a capital em busca de uma vida melhor, Cuca decide sair 
por aí até encontrá-lo. Durante sua jornada, vai descobrir 
um mundo cheio de dor e pobreza.

As sufragistas

(Reino Unido, 2015, 107 min, direção de Sarah Gavron)

No início do século XX, após décadas de manifestações 
pacíficas, as mulheres ainda não possuem o direito de voto 
no Reino Unido. Um grupo militante decide coordenar 
atos de insubordinação, quebrando vidraças e explodindo 
caixas de correio, para chamar a atenção dos políticos 
locais à causa. Maud Watts (Carey Mulligan), sem formação 
política, descobre o movimento e passa a cooperar com as 
novas feministas. Ela enfrenta grande pressão da polícia 
e dos familiares para voltar ao lar e se sujeitar à opressão 
masculina, mas decide que o combate pela igualdade de 
direitos merece alguns sacrifícios.
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https://www.youtube.com/watch?v=lpHKXyko358
https://www.youtube.com/watch?v=q3LPcJHKezI
https://www.youtube.com/watch?v=e88IJJv7PLQ


Campo grande

(Brasil, 2015, 108 min, direção de Sandra Kogut)

Duas crianças são deixadas misteriosamente na frente 
de um prédio de um bairro rico do Rio de Janeiro, com o 
nome e o número do apartamento de uma das moradoras: 
Dona Regina. Ela não sabe quem são essas crianças e 
nem por que foram deixadas ali. A única coisa que elas 
sabem responder é que elas moram em Campo Grande, 
região periférica da cidade, onde Dona Regina nunca foi e 
nem tem intenção de ir. A “casa grande” e a “senzala” se 
encontram nesse microcosmo.

Nise – o coração da loucura

(Brasil, 2015, 108 min, direção de Roberto Berliner)

“Há dez mil modos de ocupar-se da vida e de pertencer a 
sua época… Repetindo, há dez mil modos de pertencer à 
vida e de lutar por ela”.

A frase é de Nise da Silveira, médica psiquiatra brasileira, 
que influenciou os rumos da psiquiatria no país. O filme 
“Nise – O coração da loucura” retrata a época em que 
trabalhou no hospital Engenho de Dentro, no Rio de 
Janeiro, nos anos 40.

A história mostra as práticas violentas da psiquiatria da 
época, em que eletrochoques eram comuns no tratamento 
dos pacientes. Nise discordava dos métodos utilizados pela 
agressividade usada. Em conflito com os demais médicos 
por se recusar a utilizar métodos cruéis no tratamento, foi 
transferida para a esquecida ala de terapia ocupacional do 
hospital

Seu trabalho na nova ala propunha novos modos de 
tratar e olhar os pacientes do hospital, estimulando suas 
expressões e subjetividades através das artes e de outras 
atividades lúdicas.

Como resultado, os cuidados diferenciados e humanizados 
permitiram que os pacientes tratados como loucos fossem 
reconhecidos como os “artistas do Engenho de Dentro”. 
As obras produzidas pelos internos tomaram galerias da 
época e chamaram atenção do mundo das artes.
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https://www.youtube.com/watch?v=sdFG-ZmHZxE
https://www.youtube.com/watch?v=UeAUNvcM_xk


Que horas ela volta?

(Brasil, 2015, 112 min, direção de Anna Muylaert)

“Que horas ela volta?” conta a história de Val, uma 
empregada doméstica, vinda de Recife para São Paulo, 
que mora na casa de seus empregadores de classe média 
alta. O filme retrata a vida de Val em relação aos patrões 
e explora as desigualdades dessa convivência, sobretudo 
nos pequenos gestos e comportamentos.

Val é tratada como alguém que é “quase da família”, 
apesar de não usufruir das benesses do lar em que vive, 
nem mesmo no seu período de descanso. Da mesma 
forma, sua vida fica inteiramente subordinada aos donos 
da casa e seu filho.

Outras perspectivas afloram com a chegada de Jéssica, 
filha de Val, que vai a São Paulo para tentar o vestibular. 
A garota passa a questionar as hierarquias do cotidiano 
vivido pela mãe e não respeitar de modo convencional 
a subordinação vivida por Val. O filme é retrato de um 
dos resquícios mais evidentes das relações coloniais e 
escravocratas brasileiras: o modo como são tratadas as 
domésticas do país. Suas reflexões promovem um debate 
necessário para a autocrítica de uma sociedade ainda 
extremamente desigual.

Selma – uma luta pela igualdade

(Reino Unido e Estados Unidos, 2015, 128 min, direção de 
Ava DuVernay)

Cinebiografia do pastor protestante e ativista social 
Martin Luther King Jr. (David Oyelowo), que acompanha 
as históricas marchas realizadas por ele e manifestantes 
pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior 
do Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em 
busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-
americana.
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https://www.youtube.com/watch?v=Dffs46VCJ_g
https://www.youtube.com/watch?v=EwvxtJwbRgM


Era o Hotel Cambridge 

(Brasil, 2016, 99 min, direção de Eliane Caffé)

O filme une as linguagens documental e ficcional para 
retratar o dia a dia de um grupo de sem-teto e refugiados 
estrangeiros que ocupam o prédio do antigo Hotel 
Cambridge, que pertence à Prefeitura de São Paulo e está 
sem uso desde 2011. Ao retratar o cotidiano, as agruras, 
as alegrias, a força e os medos desse grupo de pessoas, 
o filme traz à tona muitas questões prementes no Brasil 
de hoje, tais como direito à moradia, a organização e 
ocupação dos espaços urbanos, os interesses público e 
coletivo, a luta por melhores condições de vida, o nosso 
fosso socioeconômico e os preconceitos da sociedade 
brasileira.

Uma mulher fantástica 

(Chile, Alemanha, Espanha e Estados Unidos, 2017, 104 
min, direção de Sebastián Lelio)

O filme é um retrato sensível da complicada vida da 
transexual Marina (Daniela Vega), que passa seus dias 
como garçonete enquanto alimenta o sonho de ser uma 
cantora de sucesso. Após a inesperada perda de seu 
namorado, ela começa a ser afetada pela raiva e pelo 
preconceito da família dele.

Ex-Pajé 

(Brasil, 2018, 81 min, direção de Luiz Bolognesi)

O documentário brasileiro do diretor Luiz Bolognesi traz a 
história de um pajé que passa a questionar sua fé depois 
que o homem branco chega a sua aldeia em missão 
evangelizadora. A obra é um grito contra o etnocídio do 
povo Pater Saruí e contra a monocultura da fé.
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https://www.youtube.com/watch?v=CknE37NhLeo
https://www.youtube.com/watch?v=uq_Xg-WyWyY
https://www.youtube.com/watch?v=guKfz2x8g_U


Uma noite de 12 anos 

(Uruguai, Espanha, França e Argentina, 2018, 122 min, 
direção de Alvaro Brechner)

Baseado em fatos reais, o filme se passa em 1973, no 
Uruguai. José Mujica (Antonio de la Torre), Mauricio 
Rosencof (Chino Darín) e Eleuterio Fernández Huidobro 
(Alfonso Tort) são militantes de um grupo que combate a 
ditadura militar no país. Capturados e presos com outros 
nove companheiros, eles são isolados e só têm contato 
com guardas. Ao longo dos anos, cada um encontra 
maneiras de sobreviver às torturas, sem saber se um dia 
será solto.
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https://www.youtube.com/watch?v=1qy2_cwrRyU


Transmissão direitos humanos

É um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos 
humanos, que convida para a reflexão sobre a prática 
ativista, assim como novas formas de atuação no campo. 
Iniciado em 21 de outubro de 2018, o podcast publica 
mensalmente um bate-papo por áudio com defensoras 
e defensores de direitos humanos com trajetórias 
inspiradoras. Há episódios sobre temas como estratégias 
digitais em direitos humanos, direito à comunicação, 
violência obstétrica, lutas antirracistas, entre outros.

Onde ouvir: No site do projeto, Spotify, YouTube, Deezer e 
iTunes.

Direitos humanos em foco!

Podcast criado pela professora Siberia Sales para 
compartilhamento de informações sobre direitos 
humanos. Há episódios sobre temas como características 
dos direitos humanos, direitos humanos e direitos 
fundamentais, sistemas internacionais de proteção 
aos direitos humanos, direitos humanos das crianças e 
adolescentes, entre outros.

Onde ouvir: No Spotify.

Direitos humanos nas ondas do rádio

É um projeto de cultura e extensão da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) sob coordenação do professor 
de Direito Vitor Sousa Freitas. O projeto promove, 
desde junho de 2018, um programa de rádio de caráter 
informativo e curta duração, com veiculação semanal 
e utilização de linguagem acessível, para explicar e 
debater direitos humanos, sistema de justiça e cidadania 
relacionados ao cotidiano. É desenvolvido em parceria 
com a Vila Boa FM 87,9 MHz, emissora de radiodifusão 
comunitária e educativa da Cidade de Goiás. Há episódios 
com temas como LGBTfobia e direitos humanos, direitos 
dos trabalhadores e pandemia no Brasil, Imposto sobre 
Grandes Fortunas, entre outros.

Onde ouvir: No Anchor e no Spotify.

P O D -
C A S T S
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https://www.transmissaodh.com.br/
https://open.spotify.com/show/57BePJR9ngaFmkhGoSRscR?si=QzEM1E6_SWupeTWUpR9SHQ
https://www.youtube.com/channel/UCtjclu9AxH1qKyT0LuMC-jg
https://www.deezer.com/br/show/348352?utm_source=deezer&utm_content=show-348352&utm_term=217243193_1553485932&utm_medium=web
https://podcasts.apple.com/br/podcast/transmiss%C3%A3o-direitos-humanos/id1439025904?i=1000421812463&mt=2
https://open.spotify.com/show/4VLUQdDuPOujWilRzlY5E4
https://anchor.fm/dhradio/episodes/1-de-maio-em-tempos-de-pandemia-o-dia-em-que-os-trabalhadores-no-foram-convidados-para-a-festa-edg4ae
https://open.spotify.com/show/2mC3ztSo98o3NEvtCSaCNt


PonteCast

Toda semana, a equipe de reportagem da Ponte.org 
aborda os principais destaques da cobertura em direitos 
humanos, com ênfase na justiça e segurança pública, 
além de dicas culturais. Há episódios sobre temas como 
antifascismo e antirracismo, violência contra a mulher, 
letalidade policial, entre outros.

Onde ouvir: Na Sens e no Spotify.

Fontes:

EÇA, Marcos; MORIS, João; MOGADOURO, Cláudia. 13 filmes que abordam os direitos humanos. 
Carta Capital, 3 dez. 2018. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/educacao/13-filmes-
que-abordam-os-direitos-humanos/. Acesso em: 12 jun. 2020.

FERREIRA, Thayane Maria. 7 livros para compreender os direitos humanos, 11 dez. 2017. 
Disponível em: https://blog.estantevirtual.com.br/2017/12/11/7-livros-para-compreender-os-
direitos-humanos/. Acesso em: 17 jun. 2020.

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO. 10 filmes para refletir sobre direitos humanos, 10 dez. 2019. 
Disponível em: http://fundacaotelefonicavivo.org.br/noticias/10-filmes-para-refletir-sobre-
direitos-humanos/. Acesso em: 17 jun. 2020.

USINA DE VALORES. 8 filmes brasileiros para discutir direitos humanos, 28 fev. 2019. 
Disponível em: https://usinadevalores.org.br/8-filmes-brasileiros-para-discutir-direitos-

humanos/. Acesso em: 12 jun. 2020.
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https://senscast.org/podcast/
https://open.spotify.com/show/3ofYUTOoMcykfBL96IYfym
https://blog.estantevirtual.com.br/2017/12/11/7-livros-para-compreender-os-direitos-humanos/
https://blog.estantevirtual.com.br/2017/12/11/7-livros-para-compreender-os-direitos-humanos/
https://usinadevalores.org.br/8-filmes-brasileiros-para-discutir-direitos-humanos/
https://usinadevalores.org.br/8-filmes-brasileiros-para-discutir-direitos-humanos/


M Ú S I C A S 

E  P O E S I A S

A música e a poesia  
são expressões que 
podem representar 
poderosos instrumentos 
para refletir sobre  
os direitos humanos  
pelo viés da arte.  
Seja em nosso passado, 
seja nos nossos tempos, 
elas retratam diferentes 
olhares sobre um 
mundo ainda repleto  
de desigualdades  
e injustiças, mas, 
também, marcado por 
lutas e resistências.



Pra não dizer que não falei das flores  
(Caminhando e cantando)

Caminhando e cantando e seguindo a canção

Somos todos iguais braços dados ou não

Nas escolas, nas ruas, campos, construções

Caminhando e cantando e seguindo a canção

Vem, vamos embora, que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Vem, vamos embora, que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Pelos campos há fome em grandes plantações

Pelas ruas marchando indecisos cordões

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão

E acreditam nas flores vencendo o canhão

Vem, vamos embora, que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Vem, vamos embora, que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Há soldados armados, amados ou não

Quase todos perdidos de armas na mão

Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição

De morrer pela pátria e viver sem razão

M Ú S I -
C A S

Ge
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https://www.youtube.com/watch?v=KdvsXn8oVPY
https://www.youtube.com/watch?v=KdvsXn8oVPY


Vem, vamos embora, que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Vem, vamos embora, que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Nas escolas, nas ruas, campos, construções

Somos todos soldados, armados ou não

Caminhando e cantando e seguindo a canção

Somos todos iguais braços dados ou não

Os amores na mente, as flores no chão

A certeza na frente, a história na mão

Caminhando e cantando e seguindo a canção

Aprendendo e ensinando uma nova lição

Vem, vamos embora, que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Vem, vamos embora, que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer

Composição: Geraldo Vandré

Intérprete: Geraldo Vandré

Álbum: Geraldo Vandré

Data de lançamento: 1968

Ge

do
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ga

Comportamento geral

Você deve notar que não tem mais tutu

e dizer que não está preocupado

Você deve lutar pela xepa da feira

e dizer que está recompensado

Você deve estampar sempre um ar de alegria

e dizer: tudo tem melhorado

Você deve rezar pelo bem do patrão

e esquecer que está desempregado

Você merece, você merece

Tudo vai bem, tudo legal

Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé

Se acabarem com o teu Carnaval?

Você merece, você merece

Tudo vai bem, tudo legal

Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé

Se acabarem com o teu Carnaval?

Você deve aprender a baixar a cabeça

E dizer sempre: “Muito obrigado”

São palavras que ainda te deixam dizer

Por ser homem bem disciplinado

Deve pois só fazer pelo bem da Nação

Tudo aquilo que for ordenado

Pra ganhar um Fuscão no juízo final

E diploma de bem-comportado

Você merece, você merece

Tudo vai bem, tudo legal

Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé

Se acabarem com o teu Carnaval?

Você merece, você merece

Tudo vai bem, tudo legal

Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé

Se acabarem com o teu Carnaval?

Você merece, você merece

Tudo vai bem, tudo legal

E um Fuscão no juízo final

Você merece, você merece

E diploma de bem-comportado

Você merece, você merece

Esqueça que está desempregado

Você merece, você merece

Tudo vai bem, tudo legal

 

Composição: Gonzaguinha

Intérprete: Gonzaguinha

Álbum: Luiz Gonzaga Jr.

Data de lançamento: 1973

Gon

za
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https://www.youtube.com/watch?v=RLxQ1UyHDD4


Apesar de você

Hoje você é quem manda

Falou, tá falado

Não tem discussão, não

A minha gente hoje anda

Falando de lado

E olhando pro chão, viu

Você que inventou esse estado

E inventou de inventar

Toda a escuridão

Você que inventou o pecado

Esqueceu-se de inventar

O perdão

Apesar de você

Amanhã há de ser

Outro dia

Eu pergunto a você

Onde vai se esconder

Da enorme euforia

Como vai proibir

Quando o galo insistir

Em cantar

Água nova brotando

E a gente se amando

Sem parar

Quando chegar o momento

Esse meu sofrimento

Vou cobrar com juros, juro

Todo esse amor reprimido

Esse grito contido

Este samba no escuro

Você que inventou a tristeza

Ora, tenha a fineza

De desinventar

Você vai pagar e é dobrado

Cada lágrima rolada

Nesse meu penar

Apesar de você

Amanhã há de ser

Outro dia

Inda pago pra ver

O jardim florescer

Qual você não queria

Chi
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https://www.youtube.com/watch?v=LZJ6QGSpVSk


Você vai se amargar

Vendo o dia raiar

Sem lhe pedir licença

E eu vou morrer de rir

Que esse dia há de vir

Antes do que você pensa

Apesar de você

Amanhã há de ser

Outro dia

Você vai ter que ver

A manhã renascer

E esbanjar poesia

Como vai se explicar

Vendo o céu clarear

De repente, impunemente

Como vai abafar

Nosso coro a cantar

Na sua frente

Apesar de você

Amanhã há de ser

Outro dia

Você vai se dar mal

Etc. e tal

Lá lá lá lá laiá

Composição: Chico Buarque

Intérprete: Chico Buarque

Álbum: Chico Buarque

Data de lançamento: 1978

Bu

ar
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Admirável gado novo

Ôôô, boi

Vocês que fazem parte dessa massa

Que passa nos projetos do futuro

É duro tanto ter que caminhar

E dar muito mais do que receber

E ter que demonstrar sua coragem

À margem do que possa parecer

E ver que toda essa engrenagem

Já sente a ferrugem lhe comer

Ê, ô, ô, vida de gado

Povo marcado, ê!

Povo feliz!

Ê, ô, ô, vida de gado

Povo marcado, ê!

Povo feliz!

Lá fora faz um tempo confortável

A vigilância cuida do normal

Os automóveis ouvem a notícia

Os homens a publicam no jornal

E correm através da madrugada

A única velhice que chegou

Demoram-se na beira da estrada

E passam a contar o que sobrou!

Ê, ô, ô, vida de gado

Povo marcado, ê!

Povo feliz!

Ê, ô, ô, vida de gado

Povo marcado, ê!

Povo feliz!

Ôôô, boi

O povo foge da ignorância

Apesar de viver tão perto dela

E sonham com melhores tempos 
idos

Contemplam essa vida numa cela

Al

ceu

ar
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https://www.youtube.com/watch?v=_0sF3YuPnQg


Esperam nova possibilidade

De verem esse mundo se acabar

A arca de Noé, o dirigível

Não voam, nem se pode flutuar

Não voam, nem se pode flutuar

Não voam, nem se pode flutuar

Ê, ô, ô, vida de gado

Povo marcado, ê!

Povo feliz!

Ê, ô, ô, vida de gado

Povo marcado, ê!

Povo feliz!

Ôôô, boi

Composição: Alceu Valença e Zé Ramalho

Intérprete: Zé Ramalho

Álbum: Zé Ramalho 2

Data de lançamento: 1979

Zé

Elis
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O bêbado e a equilibrista

Caía a tarde feito um viaduto

E um bêbado trajando luto

Me lembrou Carlitos

A lua tal qual a dona do bordel

Pedia a cada estrela fria

Um brilho de aluguel

E nuvens lá no mata-borrão do céu

Chupavam manchas torturadas

Que sufoco!

Louco!

O bêbado com chapéu-coco

Fazia irreverências mil

Pra noite do Brasil

Meu Brasil!

Que sonha com a volta do irmão do Henfil

Com tanta gente que partiu

Num rabo de foguete

Chora

A nossa Pátria mãe gentil

Choram Marias e Clarisses

No solo do Brasil

Mas sei que uma dor assim pungente

Não há de ser inutilmente

A esperança

Dança na corda bamba de sombrinha

E em cada passo dessa linha

Pode se machucar

Azar!

A esperança equilibrista

Sabe que o show de todo artista

Tem que continuar

Composição: João Bosco de Freitas

Intérprete: Elis Regina

Álbum: Essa mulher

Data de lançamento: 1979

Bos
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https://www.youtube.com/watch?v=1g_p4Xcn5CE


Quilombo, o eldorado negro

Existiu

Um eldorado negro no Brasil

Existiu

Como o clarão que o sol da liberdade produziu

Refletiu

A luz da divindade, o fogo santo de Olorum

Reviveu

A utopia um por todos e todos por um

Quilombo

Que todos fizeram com todos os santos zelando

Quilombo

Que todos regaram com todas as águas do pranto

Quilombo

Que todos tiveram de tombar amando e lutando

Quilombo

Que todos nós ainda hoje desejamos tanto

Existiu

Um eldorado negro no Brasil

Existiu

Viveu, lutou, tombou, morreu, de novo ressurgiu

Ressurgiu

Pavão de tantas cores, carnaval do sonho meu

Renasceu

Quilombo, agora, sim, você e eu

Quilombo (4x)

Composição: Gilberto Gil e 
Wally Salomão

Intérprete: Gilberto Gil

Álbum: Quilombo

Data de lançamento: 1984

Gil
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https://www.youtube.com/watch?v=5kZV_vsrOrM


A carne

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

Que vai de graça pro presídio

E para debaixo do plástico

Que vai de graça pro subemprego

E pros hospitais psiquiátricos

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

Que fez e faz história

Segurando esse país no braço

O cabra aqui não se sente revoltado

Porque o revólver já está engatilhado

E o vingador é lento

Gil

Jor

ge
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Mas muito bem-intencionado

E esse país

Vai deixando todo mundo preto

E o cabelo esticado

Mas mesmo assim

Ainda guardo o direito

De algum antepassado da cor

Brigar sutilmente por respeito

Brigar bravamente por respeito

Brigar por justiça e por respeito

De algum antepassado da cor

Brigar, brigar, brigar

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

A carne mais barata do mercado é a carne negra

Composição: Seu Jorge

Intérprete: Elza Soares

Álbum: Do cóccix até o pescoço

Data de lançamento: 2002

za

Soa
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Não vou sair do campo

Não vou sair do campo

Pra poder ir pra escola

Educação do campo

É direito e não esmola

O povo camponês

O homem e a mulher

O negro quilombola

Com seu canto de afoxé

Ticuna, Caeté

Castanheiros, seringueiros

Pescadores e posseiros

Nesta luta estão de pé

Cultura e produção

Sujeitos da cultura

A nossa agricultura

Pro bem da população

Construir uma nação

Construir soberania

Pra viver o novo dia

Com mais humanização

Quem vive da floresta

Dos rios e dos mares

De todos os lugares

Onde o sol faz uma fresta

Quem a sua força empresta

Nos quilombos nas aldeias

E quem na terra semeia

Venha aqui fazer a festa

Gilvan Santos

Soa

Gil

van
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Admirável chip novo

Pane no sistema, alguém me desconfigurou

Aonde estão meus olhos de robô?

Eu não sabia, eu não tinha percebido

Eu sempre achei que era vivo

Parafuso e fluido em lugar de articulação

Até achava que aqui batia um coração

Nada é orgânico, é tudo programado

E eu achando que tinha me libertado

Mas lá vêm eles novamente, eu sei o que vão fazer

Reinstalar o sistema

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Tenha, more, gaste, viva

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Não, senhor, sim, senhor

Não, senhor, sim, senhor

Pane no sistema, alguém me desconfigurou

Aonde estão meus olhos de robô?

Eu não sabia, eu não tinha percebido

Eu sempre achei que era vivo

Pit
ty
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Parafuso e fluido em lugar de articulação

Até achava que aqui batia um coração

Nada é orgânico, é tudo programado

E eu achando que tinha me libertado

Mas lá vêm eles novamente, eu sei o que vão fazer

Reinstalar o sistema

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Tenha, more, gaste, viva

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Não, senhor, sim, senhor

Não, senhor, sim, senhor

Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer

Reinstalar o sistema

Composição: Pitty

Intérprete: Pitty

Álbum: Admirável chip novo

Data de lançamento: 2003

Pit

ty

ty
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Triste, louca ou má

Triste, louca ou má

Será qualificada ela

Quem recusar

Seguir receita tal

A receita cultural

Do marido, da família

Cuida, cuida da rotina

Só mesmo rejeita

Bem conhecida receita

Quem, não sem dores

Aceita que tudo deve mudar

Que um homem não te define

Sua casa não te define

Sua carne não te define

Você é seu próprio lar

Um homem não te define

Sua casa não te define

Sua carne não te define

Você é seu próprio lar

Ela desatinou

Desatou nós

Vai viver só

Ela desatinou

Desatou nós

Vai viver só

Eu não me vejo na palavra

Fêmea: Alvo de caça

Conformada vítima

Prefiro queimar o mapa

Traçar de novo a estrada

Ver cores nas cinzas

E a vida reinventar

E um homem não me define

Minha casa não me define

Minha carne não me define

Eu sou meu próprio lar

E um homem não me define

Minha casa não me define

Minha carne não me define

Eu sou meu próprio lar

Ela desatinou

Desatou nós

Vai viver só

Fran

bre 

cis

co
DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 105

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


Ela desatinou

Desatou nós

Vai viver só

Ela desatinou (e um homem não me define)

Desatou nós (minha casa não me define)

Vai viver só (minha carne não me define)

Eu sou meu próprio lar

Ela desatinou (e um homem não me define)

Desatou nós (minha casa não me define)

Vai viver (minha carne não me define)

Eu sou meu próprio lar

Composição: Sebástian Piracés-Ugarte, Rafael 
Gomes, Mateo Piracés-Ugarte, Andrei Martinez 
Kozyreff e Juliana Strassacapa.

Intérprete: Francisco, el hombre

Álbum: Soltasbruxa

Data de lançamento: 2016

el

hom

bre 

cis
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Manifestação

Aqui ´stamos na avenida,

Pelas ruas, pela vida,

Marchando com o cortejo

Que flui horizontalmente,

Manifestando o desejo

De uma cidade includente

E uma nação cidadã tra-

Duzido numa canção,

Numa sentença, num mantra,

Num grito ou numa oração…

… Por todo jovem negro que é caçado

Pela polícia na periferia;

Por todo pobre criminalizado

Só por ser pobre, por pobrefobia;

Por todo povo índio que é expulso

Da sua terra por um ruralista;

Pela mulher que é vítima do impulso

Covarde e violento de um machista;

Por todo irmão do Senegal, de Angola

E lá do Congo aqui refugiado;

Pelo menor de idade sem escola,

A se formar no crime condenado;

Por todo professor da rede pública

Mal-pago e maltratado pelo Estado;

Pelo mendigo roto em cada súplica;

Por todo casal gay discriminado.

E proclamamos que não

Se exclua ninguém senão

A exclusão.

Aqui ´stamos nós de volta,

Sob o signo da revolta,

Por uma vida mais digna

E por um mundo mais justo,

Com quem já não se resigna

E se opõe sem nenhum susto

A uma classe dominante

Hostil à população,

Numa ação dignificante

Que nasce da indignação…

… Por todo homem algemado ao poste,

Tal qual seu ancestral posto no tronco;

E o jovem que protesta até que o prostre

O tiro besta de um PM bronco;

Por todo morador de rua, sem saída,

Tratado como lixo sob a ponte;

Le 
vy 

Sapi
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Por toda a vida que foi destruída

Em Mariana ou no Xingu, por Belo Monte;

Por toda vítima de cada enchente,

De cada seca dura e duradoura;

Por todo escravo ou seu equivalente;

Pela criança que labuta na lavoura;

Por todo pai ou mãe de santo atacada

Por quem exclui quem crê num outro deus;

Por toda mãe guerreira, abandonada,

Que cria sem o pai os filhos seus.

E proclamamos que não se exclua ninguém

Senão a Exclusão.

Eis aqui a face escrota

De um modelo que se esgota.

Policiais não defendem;

Políticos não contentam;

Uns nos agridem ou prendem;

Outros não nos representam.

E aquele que não é títere,

E é rebelde coração,

Vai no Face, no zapp e Twitter e

Combina um ato ou ação…

… Por todo defensor da natureza

E todo ambientalista ameaçado;

E cada vítima de bullying indefesa;

E cada transexual crucificado;

E cada puta, cada travesti;

E cada louco, e cada craqueiro;

E cada imigrante do Haiti;

E cada quilombola e beiradeiro;

Pelo trabalhador sem moradia,

Pelo sem-terra e pelo sem-trabalho;

Pelos que passam séculos ao dia

Em conduções que cansam pra 
caralho;

Pela empregada que batalha, e como,

Tal como no Sudeste o nordestino;

E a órfã sem pais hetero nem homo,

E a morta num aborto clandestino.

Le 
vy Passa 

Pusso 

Sapi
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Impelidos pelos ventos

Dos acontecimentos,

Louvamos os mais diversos

Movimentos libertários

Numa cascata de versos

Sociais e solidários

Duma canção de protesto

Qual “Canção de Redenção”,

Uma canção-manifesto,

Canção “Manifestação”…

… Por todo ser humano ou animal

Tratado com desumanimaldade;

Por todo ser da mata ou vegetal

Que já foi abatido ou inda há-de;

Por toda pobre mãe de um inocente

Executado em noite de chacina;

Por todo preso preso injustamente,

Ou onde preso e preso se assassina;

Pelo ativista de direitos perseguido

E o policial fodido igual quem ele algema;

Pelo neguinho da favela inibido

De frequentar a praia de Ipanema;

E pelo pobre que na dor padece

De amor, de solidão ou de doença;

E as presas da opressão de toda espécie,

E todo aquele em quem ninguém mais pensa…

E proclamamos que não se exclua ninguém

Nem nada senão a Exclusão.

Dando à vida e à alma grande

Um sentido que as expande,

Cantamos em consonância

Com os que sofrem ofensa,

Violência, intolerância,

Racismo, indiferença;

As Cláudias e Marielles,

Rafaeis e Amarildos

Da imensa legião

De excluídos do Brasil, do sul ao 
norte da nação.

E proclamamos que não se exclua

Ninguém senão a Exclusão.

Letra: Carlos Rennó

Música: Xuxa Levy, Russow 
Passapusso e Rincon Sapiência

Intérpretes: Ana Cañas, As Bahias 
e a Cozinha Mineira (Raquel 
Virgínia e Assucena Assucena), 
BNegão, Camila Pitanga, Chico 
Buarque, Chico César, Criolo, Ellen 
Oleria, Fernanda Montenegro, 
Filipe Catto, Larissa Luz, Leticia 
Sabatella, Ludmilla, Luedji Luna, 
Marcelino Freire, Marcelo Jeneci, 
Márcia Castro, Paulinho Moska, 
Paulo Miklos, Pedro Luís, Péricles, 
Pretinho da Serrinha, Rael, Rico 
Dalasam, Rincon Sapiência, 
Roberta Estrela D´Alva, Russo 
Passapusso, Siba e Xênia França.

Data de lançamento: 2018
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Barco sem rumo

Há muitos anos,

no fim da última guerra,

mais para o ano de 1945,

diziam os jornais de um navio fantasma

percorrendo os mares e procurando um porto.

Sua única identificação:

– drapejava no alto mastro uma bandeira branca.

Levava sua carga humana.

Salvados de guerra e de uma só raça.

Incerto e sem destino,

todos os portos se negaram a recebê-lo.

Acompanhando pelo noticiário do tempo

o drama daquele barco,

mentalmente e emocionalmente

eu arvorava em cada porto do meu País

uma bandeira de Paz

e escrevia em letras de diamantes:

Desce aqui.

P O E -
S I A S

Co
ra
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Aceita esta bandeira que te acolhe fraterna e amiga.

Convive com o meu povo pobre.

Compreende e procura ser compreendido.

Come com ele o pão da fraternidade

e bebe a água pura da esperança.

Aguarda tempos novos para todos.

Não subestimes nossa ignorância e pobreza.

Aceita com humildade o que te oferecemos:

terra generosa e trabalho fácil.

Reparte com quem te recebe

teu saber milenar,

Judeu, meu irmão.

Cora Coralina (1889-1985)

Cora

li

na
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A rosa de Hiroshima

Pensem nas crianças

Mudas telepáticas

Pensem nas meninas

Cegas inexatas

Pensem nas mulheres

Rotas alteradas

Pensem nas feridas

Como rosas cálidas

Mas, oh, não se esqueçam

Da rosa da rosa

Da rosa de Hiroshima

A rosa hereditária

A rosa radioativa

Estúpida e inválida

A rosa com cirrose

A anti-rosa atômica

Sem cor sem perfume

Sem rosa, sem nada.

Vinicius de Moraes (1913-1980)

Vi

ni

cius
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Protesto

Mesmo que voltem as costas

Às minhas palavras de fogo

Não pararei de gritar

Não pararei

Não pararei de gritar

Senhores

Eu fui enviado ao mundo

Para protestar

Mentiras ouropéis nada

Nada me fará calar

Senhores

Atrás do muro da noite

Sem que ninguém o perceba

Muitos dos meus ancestrais

Já mortos há muito tempo

Reúnem-se em minha casa

E nos pomos a conversar

Sobre coisas amargas

Sobre grilhões e correntes

Que no passado eram visíveis

Sobre grilhões e correntes

Que no presente são invisíveis

Invisíveis mas existentes

Nos braços no pensamento

Nos passos nos sonhos na vida

De cada um dos que vivem

Juntos comigo enjeitados da Pátria

Senhores

O sangue dos meus avós

Que corre nas minhas veias

São gritos de rebeldia

Um dia talvez alguém perguntará

Comovido ante meu sofrimento

Quem é que esta gritando

Quem é que lamenta assim

Quem é

E eu responderei

Sou eu irmão

Irmão tu me desconheces

Sou eu aquele que se tornara

Vítima dos homens

Sou eu aquele que sendo homem

Foi vendido pelos homens

Em leilões em praça pública

Que foi vendido ou trocado

Como instrumento qualquer

Sou eu aquele que plantara

Os canaviais e cafezais

Car

los
As
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E os regou com suor e sangue

Aquele que sustentou

Sobre os ombros negros e fortes

O progresso do País

O que sofrera mil torturas

O que chorara inutilmente

O que dera tudo o que tinha

E hoje em dia não tem nada

Mas hoje grito não é

Pelo que já se passou

Que se passou é passado

Meu coração já perdoou

Hoje grito meu irmão

É porque depois de tudo

A justiça não chegou

Sou eu quem grita sou eu

O enganado no passado

Preterido no presente

Sou eu quem grita sou eu

Sou eu meu irmão aquele

Que viveu na prisão

Que trabalhou na prisão

Que sofreu na prisão

Para que fosse construído

O alicerce da nação

O alicerce da nação

Tem as pedras dos meus braços

Tem a cal das minhas lágrimas

Por isso a nação é triste

É muito grande mas triste

É entre tanta gente triste

Irmão sou eu o mais triste

A minha história é contada

Com tintas de amargura

Um dia sob ovações e rosas de alegria

Jogaram-me de repente

Da prisão em que me achava

Para uma prisão mais ampla

Foi um cavalo de Tróia

A liberdade que me deram

Havia serpentes futuras

Sob o manto do entusiasmo

Um dia jogaram-me de repente

Como bagaços de cana

Como palhas de café

Como coisa imprestável

Que não servia mais pra nada

Um dia jogaram-me de repente

Nas sarjetas da rua do desamparo

Sob ovações e rosas de alegria

Car

As
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Sempre sonhara com a liberdade

Mas a liberdade que me deram

Foi mais ilusão que liberdade

Irmão sou eu quem grita

Eu tenho fortes razões

Irmão sou eu quem grita

Tenho mais necessidade

De gritar que de respirar

Mas irmão fica sabendo

Piedade não é o que eu quero

Piedade não me interessa

Os fracos pedem piedade

Eu quero coisa melhor

Eu não quero mais viver

No porão da sociedade

Não quero ser marginal

Quero entrar em toda parte

Quero ser bem recebido

Basta de humilhações

Minh’alma já está cansada

Eu quero o sol que é de todos

Ou alcanço tudo o que eu quero

Ou gritarei a noite inteira

Como gritam os vulcões

Como gritam os vendavais

Como grita o mar

E nem a morte terá força

Para me fazer calar.

Carlos de Assumpção (1927-)

ção
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Ainda assim me levanto

Você pode me desmoralizar na história

Com suas mentiras amargas, torcidas,

Você pode me pisotear na sujeira extrema

Mas ainda assim, como a poeira, eu me ergo.

Meu atrevimento o incomodou?

Por que você está tomado de melancolia?

Porque eu ando como se eu tivesse poços de 
petróleo

Bombeando na minha sala de estar.

Assim como luas e como sóis,

Como a certeza das marés,

Assim como as esperanças brotam,

Ainda assim me ergo.

Você quer me ver quebrada?

De olhos e cabeça baixos?

Ombros caídos como lágrimas,

Enfraquecida pelos gritos repletos da minha alma?

A minha arrogância te ofende?

Não leve isso tão a sério.

Porque eu rio como se tivesse minas de ouro

Escavadas em meu quintal.

Você pode atirar em mim com suas palavras,

ção Ma
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Você pode me cortar com seus olhos,

Você pode me matar com seu ódio,

Mas ainda assim, como o ar, eu me ergo.

Minha sensualidade incomoda você?

É uma surpresa

Que eu dance como se tivesse diamantes

Por entre minhas coxas?

Fora das cabanas da vergonha da história

Eu me ergo

Acima de um passado enraizado na dor

Eu me ergo

Eu sou um oceano negro, vasto e revolto,

Brotando e expandindo eu alimento a maré.

Deixando para trás noites de terror e medo

Eu me ergo

Em um amanhecer que é assombrosamente claro

Eu me ergo

Trazendo os presentes que meus antepassados   
ofereceram,

Eu sou o sonho e a esperança do escravo.

Eu me ergo

Eu me ergo

Eu me ergo.

Maya Angelou (1928-2014)

An
ge

lou
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Vozes-mulheres

A voz de minha bisavó

ecoou criança

nos porões do navio.

ecoou lamentos

de uma infância perdida.

A voz de minha avó

ecoou obediência

aos brancos-donos de tudo.

A voz de minha mãe

ecoou baixinho revolta

no fundo das cozinhas alheias

debaixo das trouxas

roupagens sujas dos brancos

pelo caminho empoeirado

rumo à favela.

A minha voz ainda

ecoa versos perplexos

com rimas de sangue

e

fome.

ge Con

cei
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A voz de minha filha

recolhe todas as nossas vozes

recolhe em si

as vozes mudas caladas

engasgadas nas gargantas.

A voz de minha filha

recolhe em si

a fala e o ato.

O ontem – o hoje – o agora.

Na voz de minha filha

se fará ouvir a ressonância

o eco da vida-liberdade.

Conceição Evaristo (1946-)

Eva

Pra

ris
to
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Com licença poética

Quando nasci um anjo esbelto,

desses que tocam trombeta, anunciou:

vai carregar bandeira.

Cargo muito pesado pra mulher,

esta espécie ainda envergonhada.

Aceito os subterfúgios que me cabem,

sem precisar mentir.

Não sou tão feia que não possa casar,

acho o Rio de Janeiro uma beleza e

ora sim, ora não, creio em parto sem dor.

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.

Inauguro linhagens, fundo reinos

-- dor não é amargura.

Minha tristeza não tem pedigree,

já a minha vontade de alegria,

sua raiz vai ao meu mil avô.

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável. Eu sou.

Adélia Prado (1935-)

Adé
lia

Pra
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Sou negro

Sou negro

meus avós foram queimados

pelo sol da África

minh’alma recebeu o batismo dos tambores atabaques, 
gonguês e agogôs

Contaram-me que meus avós

vieram de Loanda

como mercadoria de baixo preço plantaram cana pro 
senhor do engenho novo

e fundaram o primeiro Maracatu.

Depois meu avô brigou como um danado nas terras de 
Zumbi

Era valente como quê

Na capoeira ou na faca

escreveu não leu

o pau comeu

Não foi um pai João

humilde e manso

So

la

no
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Mesmo vovó não foi de brincadeira

Na guerra dos Malês

ela se destacou

Na minh’alma ficou

o samba

o batuque

o bamboleio

e o desejo de libertação…

Solano Trindade (1908-1974)

Trin

da

de
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Brasil

Que faço com a minha cara de índia?

E meus cabelos

E minhas rugas

E minha história

E meus segredos?

Que faço com a minha cara de índia?

E meus espíritos

E minha força

E meu tupã

E meus círculos?

Que faço com a minha cara de índia?

E meu toré

E meu sagrado

E meus “cabôcos”

E minha terra

Que faço com a minha cara de índia?

E meu sangue

E minha consciência

E minha luta

E nossos filhos?

Eli

a

rane
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Brasil, o que faço com a minha cara de índia?

Não sou violência

Ou estupro

Eu sou história

Eu sou cunhã

Barriga brasileira

Ventre sagrado

Povo brasileiro

Ventre que gerou

O povo brasileiro

Hoje está só …

A barriga da mãe fecunda

E os cânticos que outrora cantavam

Hoje são gritos de guerra

Contra o massacre imundo.

Eliane Potiguara (1950-)

Eli

a

Po

ti

gua
rane

DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 124



Família vende tudo

Vendo barraco de madeira

com vista para o córrego

com água e esgoto desencanado

dois por quatro, sem tramela

com buraco

para o frio em entrar.

Devido a pressão

vendo jogo de vazias panelas

frigideira sem óleo

vida sem tempero

ronco de barriga

insônia da miséria.

Vendo choro de mãe

com criança no colo

na fila do hospital

dessa vida sem bula

sem cura

sem melhoral.

Vendo abandono de pai:

“Ave-Maria, pai nosso que estai no céu,

como batia, esse filho da mãe!”

Vendo natal sem brinquedo

sem bola nem boneca

uma foto amarelada

do tio Noel

puxando trenó sem cavalo

nas ruas da cidade.

Vendo vaga em escola ruim

de criança que cresce sem 
creche,

sem merenda, sem leque

raiz dos problemas

de todos meu pobrema.

do destino em xeque.

Vendo sapato furado,

chinelo de dedo e calos nos pés.

Vendo fé cega,

lágrimas enferrujadas

calos nas mãos

de orações não atendidas.

Vendo anjo da guarda

surdo-mudo

sem experiência

contra a pobreza.

Ser
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Vendo um corpo falido

cheio de rugas

que se abriram como estradas

nessa sina sem rumo, sem saída,

de vida inteira, quebrada.

Vendo rim

fígado, coração

e sonhos dormidos.

Vendo alegria de ano novo

primeiro amor, nunca usado.

Vendo a porra toda.

Vendo desemprego, unha desfeita,

dores nas costas, no peito e dores de 
amores.

Vendo menina grávida

guarda-roupa sem roupa

vendo menino

no semáforo

equilibrando o limão

da vida amarga.

Vendo bala perdida

que encontra sempre a molecada

nas esquinas escuras

desse destino claro.

Vendo samba de Adoniran

onde a favela fica bonita

com saudosa maloca e tudo,

já tem luz elétrica esse lugar escuro

onde o político se ilumina.

Vendo futuro

que não vale nada

por isso leva

o passado de presente.

Vendo racismo

essa escola de preto no branco

que desfila na avenida Brasil

o ano inteiro depois do carnaval.

Ser
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Tinha até sorriso e felicidade pra vender

mas como ninguém nunca usou…

se perdeu nos becos da favela.

Vendo alegria,

mas tem que levar a tristeza também.

Família vende tudo,

antes que o incêndio

acabe com ela.

Sérgio Vaz (1964-)

Vaz
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A velhice pede desculpas

Tão velho estou como árvore no inverno,

vulcão sufocado, pássaro sonolento.

Tão velho estou, de pálpebras baixas,

acostumado apenas ao som das músicas,

à forma das letras.

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético

dos provisórios dias do mundo:

Mas há um sol eterno, eterno e brando

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.

Desculpai-me esta face, que se fez resignada:

já não é a minha, mas a do tempo,

com seus muitos episódios.

Desculpai-me não ser bem eu:

mas um fantasma de tudo.

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.

Desculpai-me viver ainda:

que os destroços, mesmo os da maior glória,

são na verdade só destroços, destroços.

Cecília Meireles (1901-1964)

Ce

cí

lia
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