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Bem-vinda ao nosso percurso de atividades de formação para os direitos humanos. Neste e-book,
você encontra 20 propostas de trabalho para serem realizadas em sala de aula. Nelas buscamos
formar conhecimentos sobre direitos humanos a partir de reflexões e debates fomentados por
filmes.  

Este conjunto de atividades didáticas se iniciou com o nosso trabalho em uma escola da Rede
Municipal de Educação de Belo Horizonte, onde criamos um projeto para construir conhecimentos
sobre direitos humanos com nossas alunas e alunos. Posteriormente, ele foi repensado e
organizado a partir de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional da
Faculdade de Educação da UFMG, sob orientação do Dr. Pedro Teixeira Castilho. 

Nele, ecoam muitas vozes que se somam à minha e que certamente se aproximam dos anseios
de muitas e muitos de nós. Buscamos e lutamos por uma educação libertadora, cheia de
bonitezas freirianas e também de coragem. 

Falo de coragem porque precisamos lutar contra movimentos retrógrados que insistem em manter
nossas alunas e nossos alunos na condição de subalternos, dentro de um sistema social e
educacional excludente. Também falo de coragem porque formar conhecimentos para os direitos
humanos implica questionar a todo momento. 

Nesse processo, uma das principais questões que surge para mim, de maneira repetida, é:
“Quais são as demandas dos povos marginalizados que ainda não conhecemos?” As atividades a
seguir trazem algumas delas, sendo que talvez sejam ainda um campo muito novo de trabalho
para nós. Talvez, nossas alunas e nossos alunos tenham muito mais facilidade em deslocar seus
pensamentos, conhecimentos e vivências a partir das atividades que nós. 

Em alguns momentos, porém, teremos que fazer intervenções didáticas para que os
conhecimentos que compartilhamos na escola sejam libertadores e não mais opressores. Por
isso, as atividades a seguir são precedidas por sugestões para a professora, para que você possa
se preparar para realizá-las com seu grupo na escola. Essa preparação passa pela definição do
tema da atividade, o público alvo, o tempo necessário para assistir ao filme, o tempo da atividade
e também a classificação indicativa da produção audiovisual escolhida. Todavia, preparar-se para
a realização desses percursos pedagógicos depende também de uma auto investigação sobre os
conhecimentos que já trazemos sobre os direitos humanos. Por isso, você irá encontrar, em todas
as atividades, sugestões de leitura para a sua formação. 

Esperamos que possamos construir mais momentos de educação para os direitos humanos
juntas e juntos. Por isso, você pode nos encontrar no perfil do Instagram @cine.direitoshumanos.
Lá, poderemos trocar ideias e construir mais em conjunto. 

Este e-book pode ser baixado no site do projeto -
https://sites.google.com/view/cinedireitoshumanos. 

Com carinho,

Matheus Felipe Santos

 

Boas-vindas
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA 
Tema: direito à igualdade racial

Público-alvo: estudantes de 14 a 18 anos

Filme: "Pantera Negra"

Tempo de duração do filme: 2h15m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h40m. 

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

.
Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pela igualdade
racial em nosso país.  Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que 
 se adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme Pantera Negra como dispositivo de apoio para desenvolver nossas
discussões e reflexões. Embora o filme retrate uma sociedade fictícia, a atividade faz um
percurso para que a discussão se volte para as questões relativas à valorização de uma
cultura afrocentrada, essencial para a superação do racismo estrutural no Brasil.   

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode
combinar com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá
avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com
toda a turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as
questões respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão
1. Nela, será possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em
questão e fazer intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a
proposta de valorização dos direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos duas sugestões de leituras prévias para que você possa se preparar
para conduzir essa atividade. A primeira é um texto que trata de algumas das várias
referências a culturas africanas presentes no filme. Você pode selecionar algumas cenas do
filmes para ilustrá-las, caso decida focar nesse aspecto da narrativa. A segunda é um artigo
que discorre sobre afrocentricidade e educação.  
 
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2018/02/pantera-negra-e-repleto-de-
referencias-historicas-e-culturais.html

 NOGUERA, Renato. Afrocentricidade e Educação: princípios gerais para um currículo
afrocentrado. Revista África e Africanidades, v. III, p. 01-18, 2010. Disponível em:
https://africaeafricanidades.online/documentos/01112010_02.pdf
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À  IGUALDADE RACIAL

FILME: PANTERA NEGRA

2. Dando continuidade à nossa atividade, leia a sinopse do filme “Pantera

negra”. Em seguida, leia as perguntas, que deverão ser respondidas depois

que você assistir ao filme. 

 

Pantera Negra” acompanha T’Challa que, após a morte
de seu pai, o Rei de Wakanda, volta pra casa para a
isolada e tecnologicamente avançada nação africana
para a sucessão ao trono e para ocupar o seu lugar de
direito como rei. Mas, com o reaparecimento de um
velho e poderoso inimigo, o valor de T’Challa como rei
– e como Pantera Negra – é testado quando ele é
levado a um conflito formidável que coloca o destino de
Wakanda, e do mundo todo, em risco.

Fonte: https://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/pantera-negra

1. Olá. Bem-vinda(o) ao nosso percurso de discussões sobre direitos
humanos. Nesta atividade, iremos assistir ao filme Pantera Negra e refletir
sobre a luta pela igualdade racial. Para começarmos, leia as afirmações
abaixo e discuta, em duplas, se elas são verdadeiras ou falsas.

3. Como é Wakanda? Quais ideias regem seu governo, seus cidadãos e

sua cultura? Como a nação fictícia do filme representa características

positivas de povos africanos?

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

a. A grande maioria dos filmes de super-heróis têm personagens negros
como protagonistas. 

b. O continente africano é representado no cinema sempre do ponto de
vista de suas riquezas culturais e das múltiplas capacidades de seus
habitantes. 

c. Defender a igualdade racial significa que precisamos de
representatividade do povo negro no cinema. Ou seja, é importante que
possamos assistir a filmes que tenham pessoas negras em posições de
poder e representadas de maneira positiva.
 



4. Pense na cena final do filme. Como ela retrata a visão de muitas pessoas
sobre as nações africanas? Você considera esse pensamento justo?

5. Como é a presença de pessoas negras em filmes, séries, novelas,
propagandas, influencers e programas de televisão? Ela é suficiente? Essas
pessoas são representadas de forma positiva? Qual a importância de
pensarmos sobre esse assunto?

O que é racismo estrutural? Ainda hoje existe? Somos todos racistas?

Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que há sociedades
estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em
detrimento das outras. No Brasil, nos outros países americanos e nos
europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e
indígenas.

Ainda hoje existe racismo?

Sim. Por mais que as leis garantam a igualdade entre os povos, o racismo é
um processo histórico que modela a sociedade até hoje. Uma prova disso é o
contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua
representatividade no Congresso. Enquanto a maior parte dos habitantes é
negra (54%), quase todos (96%) os parlamentares são brancos. Outro dado
relevante da violência contra a população negra é que a cada 23 minutos um
jovem negro é assassinado no Brasil.

Por que o racismo é estrutural?

Essa estrutura social que possibilitou a manutenção do racismo ao longo da
história, inclusive do Brasil, pode ser contada a partir das próprias leis do país
- algumas delas são da época em que os negros eram escravizados, é claro,
mas outras vieram depois da abolição.

 Um exemplo disso é a própria Lei Áurea, de 1888. Além de o Brasil ser o
último país das Américas a aderir à libertação das pessoas escravizadas, a
população negra que vivia aqui se viu livre, porém sem opções de emprego ou
educação.

 Isso se deve à legislação anterior: em 1824, a Constituição dizia que a escola
era um direito de todos os cidadãos, o que não incluía os povos escravizados.
Já em 1850, a Lei de Terras permitiu ao Estado a venda de espaços agrários
a custos altos. Como as pessoas negras poderiam, em condições de
precariedade total, cultivar o próprio alimento?

Para piorar a situação, a lei previu, mais tarde, subsídios do governo à vinda
de colonos europeus para viverem e trabalharem no Brasil. O objetivo era
"branquear" a população brasileira.

 

6. A escolha do filme Pantera Negra para esta atividade se deve à
importância da valorização do povo negro e de sua cultura por meio de
produções audiovisuais. Essa é uma das estratégias que nós, enquanto
sociedade, podemos adotar para combater o racismo estrutural. Esse termo
tem sido usado cada vez mais. Você saberia dizer o que ele significa?
Confronte suas ideias com as informações do texto a seguir.



Se, antes da abolição, a legislação parecia não ter relação direta com o racismo,
em 1890, com as primeiras leis penais da República, isso ficou evidente. Sem
terras, educação ou trabalho, os negros que eram encontrados na rua ou que
praticassem a capoeira podiam ser presos. Era a chamada Lei dos Vadios e
Capoeiras.

A primeira vez em que a legislação contribuiu, de fato, para a democracia racial
no Brasil ocorreu apenas em 1989, quase um século depois, quando a Lei Caó
tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível.
E a lei não é suficiente para resolver o problema?
Infelizmente, não. Racismo é algo maior do que discriminação ou preconceito. Diz
respeito a formas nem sempre conscientes e também coletivas de desfavorecer
negros e indígenas e privilegiar os brancos.

Em sociedades como a brasileira, o racismo determina a forma como pensamos.
Assim, a cor da pele significa muito mais do que um traço da aparência. Ela é
associada a capacidades intelectuais, sexuais e físicas. É como se ser negro
estivesse associado a qualidades físicas apenas (a dança, os esportes, o trabalho
pesado), e não intelectuais.

E esse problema vai muito além dessas imagens silenciosas. É ele que está por
trás de fatos dramáticos como o retrato registrado em 2017 pelo Infopen
(Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias). Segundo o documento,
dois terços de toda a população carcerária do país é negra.
Isso significa, então, que somos todos racistas?
Sim. Afinal, por mais consciência que tenhamos, vivemos em uma sociedade
alicerçada sobre estruturas racistas. Imediatamente, não há como fugir disso. Mas
essa não precisa ser uma realidade perene...

Fonte: https://www.uol.com.br/ecoa/listas/o-que-e-racismo-estrutural.htm Adaptado para fins
pedagógicos.

 
7. Diante do que aprendemos até o momento, como você se enxerga nessa
sociedade marcada pelo racismo estrutural? Qual é a importância da
valorização da cultura negra para a superação desse desafio? 

8. Pense agora em filmes, séries, artistas, músicas, tendências da moda de que
você gosta. Elas se conectam, de alguma maneira, à ideia de valorização da
cultura negra? Compartilhe com os seus colegas referências que, como o filme
Pantera Negra, contribuam para que as pessoas negras tenham orgulho de sua
origem e cultura. 

https://www.uol.com.br/ecoa/listas/o-que-e-racismo-estrutural.htm


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à igualdade racial

Público-alvo: estudantes a partir de 12

Filme: "Hair Love"

Tempo de duração do filme: 07m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 50m 

Classificação indicativa: livre

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pela
igualdade racial no nosso país. Lembre-se de que você pode fazer alterações na
atividade para que ela se adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme “Hair Love” como dispositivo de apoio para desenvolver
nossas discussões e reflexões. A escolha do curta-metragem se deve à nossa
intenção de promover uma educação afrocentrada, essencial para a superação do
racismo estrutural no Brasil.   

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você
pode combinar com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e
se haverá avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as
discussões com toda a turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos
importantes da narrativa e as questões respondidas. Em especial, é de extrema
importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será possível verificar o
entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de
valorização dos direitos humanos desta atividade.   

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se
preparar para conduzir esta atividade. Ela é uma reflexão, por Bell Hooks, sobre a
importância do cabelo negro para a luta pela igualdade racial. 

https://www.geledes.org.br/alisando-o-nosso-cabelo-por-bell-hooks/

* O curta-metragem “Hair Love” está disponível no Youtube. 
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À IGUALDADE RACIAL

FILME: HAIR LOVE

1. Olá. Bem-vinda(o) ao nosso percurso de discussões sobre direitos
humanos. Nesta atividade, iremos assistir ao curta "Hair Love" e refletir
sobre igualdade racial. Para começarmos, reflita com uma(um) colega
sobre os questionamentos a seguir:

a. Como são os padrões de beleza mais frequentemente destacados na
mídia? Essas pessoas se parecem com você? 

b. Como você acha que é a experiência de uma criança negra que cresce
admirando personagens cujos corpos são muito diferentes do seu? 

2. Dando continuidade à nossa atividade, leia a sinopse do curta metragem
“Hair Love”. Em seguida, leia as perguntas, que deverão ser respondidas
depois que você assistir ao filme. 

 

Embora o motivo seja desconhecido, se trata de um grande
dia. A pequena Zuri pula da cama, veste sua roupa de
bailarina e está decidida a transformar seus cabelos crespos
em um estiloso arranjo de tranças. Ela escolhe um dos
modelos ensinados no vlog de sua mãe, intitulado “Hair
Love”. Distante da simplicidade de como ocorre no tutorial, a
tarefa se revela uma missão desafiadora. E é nesse contexto
que entra em cena Stephen, um pai inseguro e desajeitado...
Fonte: https://lunetas.com.br/hair-love-oscar/

3. Como você se sentiu ao assistir a “Hair Love”? Qual a importância do
cabelo da menina negra na história?

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

4.  Como são os seus cabelos? O que eles dizem sobre a sua identidade?

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-231230/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-231230/


5. Na luta pela igualdade racial, é preciso valorizar imagens positivas de
corpos negros. Isso passa, necessariamente, pela valorização do cabelo
crespo. Leia a notícia abaixo. O que você acha da propaganda veiculada pela
empresa Ark Line? E da decisão da juíza?

 
Juíza diz que anúncio de alisamento reproduz racismo e manda tirá-lo do ar

A Justiça de São Paulo determinou a retirada de vídeos publicitários da
fabricante de cosméticos Ark Line das redes sociais por considerar que eles
transmitem mensagens racistas. A liminar foi concedida depois de um pedido do
Ministério Público de São Paulo. Ainda cabe recurso.

Alguns vídeos da empresa, publicados no YouTube, Facebook e Instagram,
mostram crianças passando por tratamentos cosméticos para alisamento de seus
cabelos.
A Ark Line negou que as propagadas contenham “qualquer ofensa racial” e disse
que o “alisamento capilar representa somente mais uma forma de
embelezamento do cabelo feminino”.

Na decisão, a juíza Cristina Ribeiro Leite Balbone Costa afirmou que, para a
empresa, “não há beleza nem felicidade possível para tais jovens fora do padrão
liso ou alisado, já que em nenhum momento o cabelo crespo, natural, é retratado
como forma a exaltar sua beleza e identidade”.
A decisão também exigiu a retirada do vídeo por utilizar “imagem de crianças e
adolescentes, sem a necessária autorização judicial, expondo-as a
constrangimento e humilhação pela natureza de seu cabelo”.

Vídeos podem reproduzir racismo estrutural

A liminar diz que os vídeos podem, em tese, “reproduzir racismo estrutural, uma
vez que os penteados crespos são retratados de forma inferiorizada, comparados
a um padrão estereotipado de beleza ideal, marginalizando a estética negra”.
Além disso, a juíza afirmou que as peças publicitárias “expõem e humilham” as
meninas, “ao mesmo tempo em que ofendem seu direito à dignidade e à
identidade racial”, ao colocar o “cabelo alisado como um padrão estereotipado de
beleza estética”.

Google, Facebook e Instagram têm cinco dias para apagar os vídeos citados. A
ação civil pública proposta pelo MP-SP ainda pede que a empresa seja
condenada a pagar R$ 775 mil, a título de indenização, por ter veiculado os
vídeos.

Fonte: https://www.geledes.org.br/juiza-diz-que-anuncio-de-alisamento-reproduz-racismo-e-manda-
tira-lo-do-ar/. Adaptado para fins pedagógicos. 

 

https://www.uol.com.br/tilt/facebook/
https://www.geledes.org.br/quase-117-milhoes-de-brasileiros-nao-se-alimentam-como-deveriam-aponta-pesquisa/
https://www.geledes.org.br/juiza-diz-que-anuncio-de-alisamento-reproduz-racismo-e-manda-tira-lo-do-ar/


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à igualdade racial

Público-Alvo: estudantes de 14 a 18 anos

Filme: 12 anos de escravidão

Tempo de duração do filme: 2h13m 

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m. 

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão sobre a luta pela igualdade racial em
nosso país.  Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que ela se adeque
melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme “12 anos de escravidão” como dispositivo de apoio para desenvolver
nossas discussões e reflexões. Embora o filme retrate uma história que acontece nos EUA, a
atividade faz um percurso para que a discussão se volte para as questões relativas à
sociedade brasileira. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar
com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da
atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda
a turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização
dos direitos humanos desta atividade.  

Outro ponto importante é pensar que esta atividade não deve ser pensada como suficiente para
trabalhar questões raciais com suas alunas. É necessário também trazer narrativas
afrocentradas que apresentem elementos de valorização da história do povo negro. Para isso,
sugerimos que você considere também utilizar as outras atividades que trabalham a luta pela
igualdade racial do nosso projeto. 

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se preparar para
conduzir essa atividade. Ela é uma publicação do IBGE que traz diversos dados importantes,
caracterizando a profundidade das desigualdades raciais no Brasil. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À IGUALDADE RACIAL 

FILME: 12 ANOS DE ESCRAVIDÃO

2. Dando continuidade à nossa atividade, leia a sinopse do filme “12 anos de

escravidão” e um texto que te ajudará a entender um pouco do contexto

histórico da época e local em que a história acontece – EUA nas décadas de

1840 e 1850. 

Solomon Northup é um escravo liberto, que vive em paz ao
lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que
o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado.
Vendido como se fosse um escravo, Solomon precisa superar
humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao longo
de doze anos ele passa por dois senhores, Ford e Edwin
Epps, que, cada um à sua maneira, exploram seus serviços.
 Fonte: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-196885/ Adaptado

1. Olá. Bem-vinda(o) ao nosso percurso de discussões sobre direitos humanos.

Nesta atividade, iremos assistir ao filme 12 Anos de Escravidão e refletir sobre

igualdade racial. Para começarmos, leia as afirmações abaixo e discuta, em

duplas, se elas são verdadeiras ou falsas.

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

a. O Brasil foi umas das nações que mais demorou a abolir a escravidão.
Isso aconteceu em 1888.

b. A abolição da escravidão no Brasil significou a igualdade de
oportunidades e condições de vida para pessoas brancas e negras. 

c. As leis são sempre justas e contribuem para que a as pessoas tenham
uma vida mais digna. 

As treze colônias inglesas na América do Norte foram colonizadas com propósitos
diferentes. Disso decorrem divergências políticas e econômicas que se acentuaram
depois da Independência dos Estados Unidos da América. Os Estados do Norte,
predominantemente industrializados, e os Estados do Sul, com sua economia
voltada para a agricultura, discordavam principalmente sobre a questão da mão-de-
obra escrava. A mão-de-obra escrava foi utilizada, principalmente, nos Estados do
Sul, que tinham uma produção de monocultura (no caso dos EUA, o produto era o
algodão) escravista e latifundiária voltada para o mercado externo nos moldes do
pacto colonial. 
Fonte: http://www.ahistoria.com.br/abolicao-da-escravidao-nos-estados-unidos-e-brasil/ Adaptado. 

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-196885/


3. Analise a cena da venda de pessoas escravizadas. Como elas são

apresentadas aos seus possíveis compradores? Como você se sente

assistindo a esta cena?

4. Quando os três homens estão sendo transportados no barco, Solomon diz

que não quer sobreviver, mas viver. Qual a diferença entre os dois verbos?

Considere a realidade do homem livre em oposição à realidade do homem

escravizado tal qual mostradas no filme. 

É crível afirmarmos que o preconceito imposto às negras se deve principalmente
ao rebaixamento da condição feminina à de “bestas ou mercadoria sexual”. Ou
seja, comparada como burros de cargas e induzidas à prostituição, o século
XIX, para elas, teria sido um misto de dor e aflição. Além disso, uma série de
normas proibia o casamento entre as “duas raças”, entretanto, este impedimento
não tinha valor algum quando o foco em questão envolvia a prática sexual.
Como comenta Chiavenato (1993, p.136) essa “situação levou ‘naturalmente’ a
entender-se como função da negra escrava o satisfazer as necessidades
sexuais do senhor: nem sempre isentas de desvios sádicos, quase sempre
orientados por um forte sentimento de depravação”. 
Fonte: http://www.geledes.org.br/a-cor-do-pecado-no-seculo-xix-a-sensualidade-da-mulher-negra/ Adaptado

.
 

5. A personagem Patsey tem um tratamento diferenciado de seu mestre.
Descreva-o. Como ela se sente? A partir da leitura do texto abaixo, relacione
a questão da mulher negra escravizada e a sensualidade atribuída às
mulheres negras nos dias de hoje.

6. Epps é questionado sobre o direito de ter escravos. Ele diz que havia uma

lei que permitia isso. Na sua opinião, leis e regras são sempre justas? Você

conseguiria pensar em uma lei que poderia ser criada em nosso país para

promover a igualdade racial?

 

7. Embora a escravidão tenha sido abolida no Brasil em 1888, seus efeitos

ainda perduram em nossa sociedade. Veja os gráficos abaixo e discuta com

suas(seus) colegas. Como essa desigualdade se manifesta ao seu redor?

Como vocês se posicionam a respeito disso? 





DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à igualdade social

Público-alvo: alunas e alunos a partir de 12 anos

Filme: Ilha das Flores

Tempo de duração do filme: 13m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 10 anos 

 

 

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito de desigualdade social e as
tensões advindas dessa mazela no nosso país. Lembre-se de que você pode fazer adequações
na atividade para que ela se adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. Talvez você
queira suprimir alguma parte da atividade, deixá-la de para casa ou acrescentar alguma coisa
que você considera que tenha faltado.  

Aqui, utilizamos o filme “Ilha das Flores” como dispositivo de apoio para desenvolver discussões
e reflexões. A intenção é que suas alunas e seus alunos possam se enxergar dentro das
dinâmicas excludentes impostas pela desigualdade social em nosso país. 

Além de discutirmos desigualdade social, o filme também pede que abordemos os impactos
ambientais da sociedade de consumo. Por isso, o debate proposto segue essas duas vertentes
principais. Além disso, trazemos uma questão para problematizar um conceito de família
restritivo e preconceituoso brevemente mencionado no filme, mesmo que ele não seja objeto
principal da narrativa. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar
com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da
atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos desta atividade.   

A seguir, deixamos sugestões de leituras prévias para que você possa se preparar para conduzir
essa atividade. A primeira trata do filme, descrevendo-o e discutindo alguns pontos da narrativa.
O segundo é um texto que trata de desigualdades sociais. 

Se você quiser ampliar as discussões com suas alunas, esses textos podem ser interessantes
para trabalhos futuros. 

https://conexaoplaneta.com.br/blog/ilha-das-flores-o-que-aprendemos-sobre-lixo-com-o-melhor-
curta-metragem-de-todos-os-tempos/http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-
content/uploads/2019/05/OD2.pdf

http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/OD.pdf
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA

Um tomate é plantado, colhido,
transportado e vendido num
supermercado, mas apodrece e acaba no
lixo. Acaba? Não. O filme segue-o até seu
verdadeiro final, entre animais, lixo,
mulheres e crianças. E então fica clara a
diferença que existe entre tomates,
porcos e seres humanos.

Fonte: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-6602/

TEMA: DIREITO À IGUALDADE SOCIAL 

FILME: ILHA DAS FLORES

1. Olá. Nós vamos conversar sobre a luta por uma sociedade mais justa e igual
e sobre preservação ambiental. Antes de assistirmos ao filme, discuta as
questões abaixo junto com uma colega ou um colega. 
 

a.   Quanto vale uma vida humana? 

b.   Por que, no Brasil, algumas vidas parecem valer menos que outras?

c.    Qual o significado do dinheiro no mundo em que vivemos? 

d.   Como a sociedade em que vivemos decide o valor das coisas? 

2. Após a leitura da sinopse o curta-metragem “Ilha das flores” abaixo,
assista ao filme e responda às questões a seguir. 

 

3. Como é a Ilha das Flores? Ela tem alguma semelhança com o território
em que você vive?

ALUNA(O): _________________________________________    TURMA: _________

4. Qual o efeito da repetição da caracterização de humanos como animais
que se diferem de outros por terem telencéfalo altamente desenvolvido e
polegar opositor? 



5. Como você se sente ao assistir a situação de miséria que obriga pessoas
a comerem alimentos que não são considerados bons o suficiente para
porcos?

 6. Veja o infográfico abaixo. Como você acredita que o governo pode intervir
para tornar a sociedade mais justa? 

  

8. O filme a que assistimos é de 1989. Faça
uma pesquisa e descubra qual é a situação da
Ilha das Flores atualmente. Qual a importância
do destino adequado do lixo urbano?

7. O filme define família como “a comunidade formada por um homem e uma
mulher, unidos por laço matrimonial, e pelos filhos nascidos deste
casamento.” Qual a sua opinião sobre essa definição?



DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à igualdade social 

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos  

Filme: "Que horas ela volta"

Tempo de duração do filme: 1h54m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 12 anos

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito de desigualdade
social e as tensões advindas dessa mazela no nosso país. Lembre-se de que você
pode fazer adequações na atividade para o grupo com o qual você trabalha. Talvez
você queira suprimir alguma parte da atividade, deixá-la de para casa ou acrescentar
alguma coisa que você considera que tenha faltado. 

Aqui, utilizamos o filme Que horas ela volta como dispositivo de apoio para
desenvolver discussões e reflexões para que suas alunas possam se enxergar dentro
das dinâmicas excludentes impostas pela desigualdade social em nosso país. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode
combinar com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá
avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões
com toda a turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da
narrativa e as questões respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em
coletivo, a questão 1. Nela, será possível verificar o entendimento das alunas e dos
alunos sobre o tema em questão e fazer intervenções para a construção de
conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos direitos humanos desta
atividade.  

A seguir, deixamos três sugestões de leituras prévias para que você possa se preparar
para conduzir essa atividade. A primeira trata do filme, descrevendo-o e discutindo
alguns pontos da narrativa. O segundo é a versão completa do texto que trazemos na
questão 11. O terceiro pode te ajudar a pensar sobre meritocracia e mobilidade social. 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra70913/que-horas-ela-volta

http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/OD2.pdf

http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/OD.pdf
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À IGUALDADE SOCIAL 

FILME: QUE HORAS ELA VOLTA

1. Hoje, nós propomos um diálogo sobre diferenças, desigualdades, lutas e

oportunidades. Para início de conversa, sente-se com uma colega ou um

colega e troquem ideias sobre as afirmações abaixo. 

2. Para aprofundar nossas discussões, vamos assistir à uma produção

nacional chamada “Que horas ela volta”. Leia a sinopse abaixo. Em

seguida, leia as questões a serem respondidas depois do filme. 

3. Quais são as condições socioeconômicas em que Fabinho e Jéssica

vivem? Sugerimos que vocês pensem sobre a casa, organização familiar,

oportunidades de estudo, lazer, convivência social e em qual parte do pais

eles nasceram. Com quem você se identifica mais?

A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São
Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha
Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior
de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando
integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois,
quando o menino vai prestar vestibular, Jéssica lhe telefona,
pedindo ajuda para ir à São Paulo, no intuito de prestar a
mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de
braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certo
protocolo, circulando livremente, como não deveria, a
situação se complica.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-231230/

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

a. O Brasil é um país rico, mas mesmo assim cheio de pobreza. 

b. No Brasil, não é muito comum ver pessoas de diferentes classes sociais
convivendo como amigos ou em relacionamentos afetivos. 

c. É justo que empregadas domésticas tenham salários muito mais baixos
que de outras profissões. 

d. Todas as pessoas que trabalham muito conseguem superar as
dificuldades da pobreza. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-231230/


4.  O que os patrões de Val pensam sobre as intenções de Jessica de estudar

arquitetura em uma faculdade pública? Como você se sente a respeito disso?

Você tem planos parecidos?

5. Val diz a sua filha que a forma de se comportar na casa de seus patrões é

uma coisa que a gente nasce sabendo. Sua filha discorda. Você já parou para

pensar qual o lugar que o mundo te oferece? Você acha que ele é justo?

 O Índice de Gini, ao medir o grau de concentração de renda em
determinado grupo, mede também o grau de desigualdade de renda. O Índice
varia de 0 a 1, sendo 0 uma situação de completa igualdade, e 1 uma
situação de completa desigualdade. É preciso, entretanto, ter cautela ao
analisar esses números, já que podem estar medindo situações diferentes.
Um país com Índice de Gini próximo de 0 é caracterizado por possuir pouca
desigualdade de renda, podendo, entretanto, ser pobre ou ser rico. Na
primeira situação, a população viveria em certo nível de igualdade na
pobreza, com condições precárias parecidas. Na segunda situação, a
população viveria em certo nível de igualdade na riqueza, com luxos além
das necessidades básicas.
 

6. Você já ouviu falar sobre o Índice de Gini? Leia o texto abaixo para

aprender um pouco mais. Em seguida, analise o gráfico que mostra o índice

em diferentes nações. Qual a situação do Brasil?

 Uma sociedade em que todos desconfiam de todos e na qual o outro é
visto como um rival ou, pior, uma ameaça, é uma sociedade conflagrada,
onde o medo, a força, a violência ou a repressão passam a fazer parte do
cotidiano das pessoas. Este parece ser o destino de sociedades muito
desiguais. Há bastante consenso, quando se avaliam as diferenças mais
duráveis entre os países – e menos o curto prazo, ou flutuações temporárias
em um mesmo país – que níveis altos de desigualdade minam as bases para
uma convivência pacífica e cooperativa entre os cidadãos.

Mas as consequências não são apenas estas. Em sociedades muito
desiguais, onde a desconfiança é generalizada - se existirem estados e
administrações públicas minimamente estruturados - geralmente a resposta
ao conflito e à violência será mais força e repressão, principalmente
direcionada aos grupos mais vulneráveis. Assim, sociedades desiguais
tendem a ser não apenas sociedades em que se mata e se morre muito, mas
também sociedades em que se encarcera indiscriminadamente.
Fonte: http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/OD.pdf

 



Fonte: Banco Mundial. Dados relativo a medições feitas entre 2010 e 2016

7. Retorne agora à questão 1. Houve mudança na sua

maneira de pensar as desigualdades no nosso país depois

do nosso percurso de aprendizado? Explique. 



DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direitos dos povos indígenas

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos

Filme: “Quentura”

Tempo de duração do vídeo: 35m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação Indicativa: livre

 

 

 

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelos direitos de
pessoas indígenas. Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que se
adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o curta-metragem documental “Quentura” como dispositivo de apoio para
desenvolver nossas discussões e reflexões. Ele traz depoimentos de mulheres indígenas que
abordam as mudanças no ambiente em que elas vivem relacionadas às mudanças climáticas. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se preparar para
conduzir essa atividade. O texto trata dos direitos humanos dos povos indígenas e de como eles
se relacionam com o direito à preservação ambiental. 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povos_ind%C3%ADgenas_e_os_direitos_humanos

* O filme está disponível neste endereço: https://vimeo.com/307734732
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA

"De suas roças, casas e
quintais, as mulheres indígenas
da Amazônia nos envolvem em
seu vasto universo de
conhecimentos ao mesmo
tempo que observam os
impactos das mudanças
climáticas nos seus modos de
vida."

Fonte: https://institutocatitu.org.br/producoes/

a. Desde a invasão dos portugueses às terras brasileiras, os povos indígenas
brasileiros passam por processos de violências múltiplas. 

b. A destruição do meio ambiente pouco afeta o modo de vida e a segurança dos
povos indígenas brasileiros. 

3. Enquanto escutamos as falas da mulheres indígenas no documentário,
podemos ter acesso à sua cultura. Como foi a sua percepção desse aspecto
do filme? Pense, por exemplo, sobre a língua, roupas, relações entre as
pessoas, território onde moram, alimentação...

5. O que você sabe sobre os direitos dos povos indígenas no Brasil?
Analise as leis a seguir, retiradas da constituição Federal, para te ajudar a
refletir sobre essa questão. Em seguida, leia o infográfico. De qual ameaça
aos direitos indígenas ele trata? 

TEMA: DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS
FILME: QUENTURA

1. Nesta atividade, nós vamos discutir o direitos dos povos indígenas e também
à preservação ambiental. Antes de mais nada, te convido a se reunir com uma
colega ou um colega para pensar as afirmações abaixo. Vocês concordam com
elas?

2. Para continuarmos, nós vamos assistir ao curta-metragem documental
chamado “Quentura”. Leia as informações sobre o filme e, em seguida,
responda às perguntas.

ALUNA(O): _________________________________________    TURMA: _________

4. Por que a preservação ambiental é essencial para a garantia dos direitos
das pessoas indígenas? Use as informações do documentário para te
ajudar a embasar a sua resposta. 



Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

   § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente,
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre
elas, imprescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população,
ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido,
em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante
interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
 

http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050
http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050
http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050
http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050
http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050
http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050
http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050
http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à preservação do meio ambiente 

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos

Filme: “Amazônia Adentro”

Tempo de duração dos vídeos: 11m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação Indicativa: livre

 

 

 

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelos direitos das
pessoas por uma relação saudável com o planeta em que vivemos. Lembre-se de que você
pode fazer alterações na atividade para que ela se adeque melhor ao grupo com o qual você
trabalha. 

Aqui, utilizamos o curta-metragem documental “Amazônia Adentro” como dispositivo de apoio
para desenvolvermos nossas discussões e reflexões. Ele está disponível no Youtube e faz um
percurso de exploração da floresta, dando destaque à sua flora, fauna e populações indígenas.
A narração é feita por um indígena, o homem Kamanja Panashekung, que faz considerações
sobre a importância da floresta para os indígenas e para o mundo. Assim, a atividade possibilita
tratar dos também dos direitos dos povos indígenas.

O filme tem o recurso de exploração de 360 graus, o que permite que você clique na tela e
arraste, como se estivesse empunhando a câmera e explorando novos ângulos da floresta. No
celular, você precisa somente mover o aparelho para conseguir o mesmo efeito. Pode ser
interessante deixar as alunas e os alunos manipularem o recurso, se possível. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos duas sugestões de leitura prévia para que você possa se preparar para
conduzir essa atividade. O primeiro texto explica porque os direitos humanos devem incluir a
preservação ambiental. O segundo trata dos direitos humanos dos povos indígenas e de como
eles se relacionam ao direito à preservação ambiental. 

https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/artigos/direitos-humanos/direitos-humanos-e-meio-
ambiente-no-sistema-das-nacoes-unidas-quais

https://pib.socioambiental.org/pt/Povos_ind%C3%ADgenas_e_os_direitos_humanos

* O vídeo desta atividade pode ser encontrado no Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=GC6ejxKwbFw
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA

“Amazônia Adentro” traz a maior floresta tropical do
mundo para perto do espectador por meio da
realidade virtual. O filme é guiado por um indígena,
Kamanja Panashekung, da tribo Trio do Suriname,
que conta um pouco da relação dos índios com a
floresta, além dos problemas e preocupações com a
preservação desse precioso bioma.  São 11 minutos
de uma história que conecta o modo de vida de todas
as pessoas em uma imersão impressionante entre
árvores, animais e rios. 

Fonte: http://visit.rio/evento/amazonia-adentro/

a. A vida humana depende diretamente da preservação do meio ambiente. 

b. O Brasil é um país seguro para povos indígenas.

c. A preservação da Amazônia é essencial para a manutenção do equilíbrio

climático mundial. 

3. Kamanja Panashekung diz que salvar a floresta é reponsabilidade de
todos. Quais são as responsabilidades individuais nesse processo? E do
governo? 

4. Kamanja Panashekung diz que a floresta dá
para ele sua família tudo o que eles precisam para
sobreviver. De onde vêm as coisas de que você
precisa para sobreviver? A preservação ambiental
é essencial também para sua vida? Use o texto
abaixo para te ajudar a pensar sobre a questão. 

TEMA: DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
FILME: AMAZÔNIA ADENTRO

1. Nesta atividade, nós vamos discutir o direitos das pessoas à preservação
ambiental e também dos povos indígenas. Antes de mais nada, te convido a se
reunir com uma colega ou um colega para pensar as afirmações abaixo:

2. Para continuarmos, nós vamos assistir ao curta-metragem documental
chamado “Amazônia Adentro”. Leia as informações sobre o filme e, em
seguida, responda às perguntas. 

ALUNA(O): _________________________________________    TURMA: _________



Relatório da ONU prevê 'catástrofe ambiental' no mundo em 2050

Pobreza extrema deve ser motivada também por degradação do planeta. Estima-
se que mais de 3 bilhões vivam na miséria nos próximos 37 anos.
Apesar dos investimentos de vários países em energias renováveis e
sustentabilidade, o mundo pode viver uma "catástrofe ambiental" em 2050,
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, apresentado nesta
quinta-feira (14) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud).

Ao fim dos próximos 37 anos, são estimadas mais de 3 bilhões de pessoas
vivendo em situação de extrema pobreza, das quais pelo menos 155 milhões
estariam na América Latina e no Caribe. E essa condição demográfica e social
seria motivada também pela degradação do meio ambiente e pela redução dos
meios de subsistência, como a agricultura e o acesso à água potável.

De acordo com a previsão de desastre apresentada pelo relatório, cerca de 2,7
bilhões de pessoas a mais viveriam em extrema pobreza em 2050 como
consequência do problema ambiental. Desse total, 1,9 bilhão seria composto por
indivíduos que entraram na miséria, e os outros 800 milhões seriam aqueles
impedidos de sair dessa situação por causa das calamidades do meio ambiente.

As mudanças climáticas e as pressões sobre os recursos naturais e
ecossistemas têm aumentado muito, independentemente do estágio de
desenvolvimento dos países, segundo o relatório. E o texto também destaca
que, a menos que sejam tomadas medidas urgentes, o progresso do
desenvolvimento humano no futuro estará ameaçado.

O relatório reforça também que as principais vítimas do desmatamento, das
mudanças climáticas, dos desastres naturais e da poluição da água e do ar são
os países e as comunidades pobres. E, para o Pnud, viver em um ambiente
limpo e seguro deve ser um direito, não um privilégio. Além disso,
sustentabilidade e igualdade entre os povos estão intimamente ligadas.

O relatório do Pnud ressalta, ainda, que os governos precisam estabelecer
acordos multilaterais e formular políticas públicas para melhorar o equilíbrio das
condições de vida, permitir a livre expressão e participação das pessoas,
administrar as mudanças demográficas e fazer frente às pressões ambientais.

Um dos grandes desafios para o mundo, segundo o texto, é reduzir as emissões
de gases que provocam o efeito estufa. Apesar de os lançamentos de dióxido de
carbono (CO2) na atmosfera parecerem aumentar com o desenvolvimento
humano, essa relação é muito fraca, destaca o Pnud. Isso porque, em todos os
níveis de IDH, alguns países equivalentes têm uma maior emissão de CO2 que
outros.

 
 

Os países desenvolvidos, por exemplo, precisam
reduzir a chamada "pegada ambiental", ou seja,
quanto cada habitante polui o planeta (como se
fosse um PIB do meio ambiente). Já as nações em
desenvolvimento devem aumentar o IDH, mas sem
elevar essa pegada. Na visão do Pnud,
tecnologias limpas e inovadoras podem
desempenhar um papel importante nesse
processo.

Fonte: http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-
preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050 Adaptado para fins
pedagógicos

 

http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050
http://pbmc.coppe.ufrj.br/index.php/en/news/326-relatorio-da-onu-preve-catastrofe-ambiental-no-mundo-em-2050


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direitos das crianças

Público-alvo: estudantes a partir de 12  anos

Filme: A invenção da infância 

Tempo de duração do filme: 25m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação Indicativa: livre

 

 

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelos direitos das crianças
em nosso país. Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que ela se adeque
melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme “A Invenção da Infância” como dispositivo de apoio para desenvolver nossas
discussões e reflexões. Ele mostra realidades muito diferentes, evidenciando como a desigualdade
social produz infâncias extremamente diversas no Brasil. 

É possível que suas alunas e seus alunos não estejam habituados a assistir a documentários. O filme
tem um tempo próprio que pode ser mais lento com relação ao qual seus estudantes estão
acostumados. Talvez você queira usar somente parte do filme, caso perceba que perdeu o interesse
da turma. Também é possível fazer algumas pausas durante a exibição e fomentar debates. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar com a
turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos da atividade.  

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se preparar para conduzir
essa atividade. Ele é um artigo que faz uma análise do filme, abordando os temas sensíveis presentes
no documentário, bem como tecendo considerações sobre as personagens da obra. 

DE SOUZA, Karina Almeida. Ensaio-analítico: documentário a invenção da infância. Comunicação &
Informação, v. 12, n. 1, p. 91-105, 2009. Disponível em:
https://www.revistas.ufg.br/ci/article/download/10872/7216 
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITOS DAS CRIANÇAS 
FILME: A INVENÇÃO DA INFÂNCIA

Este documentário, realizado em 2000, aborda as
diferentes visões da infância em situações sociais
distintas. Utilizando-se da frase proferida ao final do
vídeo: “ser criança não significa ter infância”, imprime
uma reflexão relevante sobre o que é ser criança no
mundo contemporâneo. Porém, assegurar o direito à
infância não significa ter direito a viver a infância,
seja pela exclusão social promovida pela exploração
do trabalho infantil ou pela exposição às rotinas
exaustivas do mundo adulto. O documentário auxilia,
ainda, na reflexão sobre o que é ser criança nos dias
atuais, mostrando realidades de infâncias expostas às
violações dos direitos humanos.

Fonte: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?
video=19581

a. No Brasil, não podemos falar de uma infância. É mais adequado dizer de
infâncias diversas, marcadas por condições sociais muito diferentes. 

b. No Brasil, não existem leis que protejam as crianças do trabalho infantil.
É por essa razão que há tantas crianças fora da escola. 

2. Para continuarmos, nós vamos assistir ao documentário chamado “A
Invenção da Infância”. Documentário é um gênero do cinema no qual
encontramos filmes não fictícios que buscam mostrar a realidade. Leia a
sinopse do filme e as perguntas, que devem ser respondidas após o término
da exibição.   

 

1. Nesta atividade, nós vamos discutir os direitos das crianças. Antes de mais
nada, te convido a se reunir com uma colega ou um colega para discutir as
afirmativas abaixo. 

3. Você conhece as leis que protegem crianças e
adolescentes no Brasil? Leia trechos do Estatuto da
Criança e do Adolescente e reflita: elas são
respeitadas?

ALUNA(O): ____________________________________    TURMA: _____

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=19581


4. Como você se sentiu ao assistir ao documentário? Quais são as condições
de vida das crianças com as quais você convive?

 

 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.

 Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais.

 Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante,
como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto,
pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. 

 Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade,
salvo na condição de aprendiz.

 

5. Como o documentário mostra a desigualdade social no nosso país? O que
você pensa sobre isso?

6. Leia uma das frases mais marcantes do documentário: “ser criança não
significa ter infância”. Como deveria ser a infância das crianças brasileiras?
Esse ideal se aproxima da infância que você teve? 



DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à saúde mental no uso das  mídias sociais

Público-alvo: estudantes a partir de 16 anos

Obra: Queda Livre (episódio 1, temporada 3 da séria Black Mirror) 

Tempo de duração do episódio: 1h03m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 2 h

Classificação Indicativa: não recomendado para menores que 16 anos 

 
Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito do uso que fazemos das
redes sociais e de como ele evidencia e agrava as relações de consumos que vivenciamos na
nossa sociedade. Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que ela se
adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos um episódio da série “Black Mirror”, chamado “Queda Livre”, como dispositivo
de apoio para desenvolver nossas discussões e reflexões. Ele retrata uma sociedade em que
todas as interações sociais devem ser avaliadas, gerando uma nota para cada indivíduo que o
coloca em uma determinada posição hierárquica no mundo. Essa posição determina o acesso a
determinadas serviços. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar
com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da
atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia. O artigo analisa o episódio, destacando
como ele evidencia aspectos da nossa sociedade de consumo que levam as pessoas a buscar
visibilidade, valorizando aparências e o consumo desenfreado.   

COVALESKI, Rogério Luiz; DE VASCONCELOS, Juliana Kathleen Barbosa. Queda livre. Signos do
Consumo, v. 12, n. 1, p. 42-56, 2020. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/view/164399. 
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À SAÚDE MENTAL NO USO DAS MÍDIAS SOCIAIS 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: QUEDA LIVRE - BLACK MIRROR 

Uma mulher desesperada para ser
notada nas mídias sociais acha que
tirou a sorte grande ao ser convidada
para um casamento luxuoso, mas
nem tudo sai como o planejado. 
Fonte: Nexflix

1. Olá. Nós vamos conversar sobre nossa relação com as redes sociais e como
elas evidenciam o mundo desigual em que vivemos. Para isso, vamos assistir a
um episódio de uma série chamada “Black Mirror”. Para início de conversa, leia
as afirmações abaixo e, junto com uma colega ou um colega, diga se elas são
verdadeiras ou falsas. 

 

a. As redes sociais, como Instagram e o Tiktok, contribuem para dividir a
sociedade entre pessoas que valem mais e outras que valem menos. 

b. É muito comum que as redes sociais contribuam para processos dolorosos de
sofrimento mental, como baixa autoestima e depressão. 

c. É bastante fácil diferenciar o que é real do que é fake nas redes sociais. É óbvio
para todo mundo que aquilo que as pessoas postam no Instagram não é a
realidade. 

d. Os influencers das redes sociais sempre dizem se estão sendo pagos para fazer
propaganda de um produto ou serviço ou se aquilo é uma exposição espontânea e
não patrocinada. 

2. Antes de assistirmos ao episódio 1, da temporada 3 de “Black Mirror”,
chamado “Queda Livre”, leia a sinopse e as perguntas abaixo.  
 

3. Como é a desigualdade social da sociedade
apresentada no episódio. Você vê alguma semelhança
com o mundo em que você vive?

ALUNA(O): _________________________________________    TURMA: _________



4. Quem é a personagem do episódio que questiona mais explicitamente o
modo de vida da sociedade apresentada? Quais argumentos ela usa? Você
concorda com ela?

 
5. Você acha que mídias sociais podem gerar ou agravar problemas de
saúde mental? Leia o texto abaixo para embasar suas reflexões. 

 

6. Depois das discussões que fizemos nesta
atividade, faça uma análise da maneira que
você utiliza as redes sociais. Como você se
sente? Você acha necessário fazer alguma
escolha diferente daquelas que você tem feito?

 

Instagram é a rede mais prejudicial à saúde mental do usuário, diz estudo

Com mais de um bilhão de contas cadastradas, o Instagram é uma das principais
redes sociais do mundo e a mais prejudicial à saúde mental dos usuários, de acordo
com o estudo da instituição Royal Society For Public Health. Mas por que a
plataforma, que era considerada um passatempo, tornou-se vilã para o psicológico
dos próprios utilizadores?

Em maio deste ano, a entidade de saúde pública do Reino Unido entrevistou 1.479
pessoas, de 14 a 24 anos, e constatou que 90% delas utilizam redes sociais. Para
esta parcela, o Instagram é a plataforma que mais influencia o sentimento de
comunidade, bem estar, ansiedade e solidão, seguido das redes Snapchat, Facebook,
Twitter e YouTube, respectivamente.

Além da comparação constante e a necessidade de se mostrar ao outro, soma-se um
terceiro sentimento comum perseguido pelas pessoas – o perfeccionismo em relação
às próprias fotos. Segundo o pós-doutor em psicologia e professor da Casa do Saber
Roberto Fernandes, muitos indivíduos fazem postagens para que o outro confirme
sua vivência. No entanto, ele revela que esse fenômeno não surgiu com as redes
sociais, elas apenas funcionam como meio de ampliar e alimentar o sentimento
narcísico das pessoas. “O Instagram está muito ligado à necessidade de
espelhamento. Não basta viver, você precisa que o outro veja”, esclarece o
psicólogo.

Blogueiras e as redes sociais

Em 2017, a blogueira australiana Essena O’Nei, excluiu mais de 2000 publicações de
seu perfil no Instagram e alterou a legenda das 100 fotos restantes para mostrar a
realidade por trás de cada clique. Além de alterar a descrição do perfil para “Social
Media Is Not Real Life” (Mídia Social Não É A Vida Real).

A legenda da foto acima era: “NÃO É VIDA REAL – tirei mais de cem fotos em poses
similares tentando fazer com que minha barriga ficasse bem. Quase não comi neste
dia. E gritei com a minha irmã mais nova para que ela ficasse tirando fotos até que eu
ficasse, de alguma forma, orgulhosa disso”.

Fonte: https://olhardigital.com.br/2019/08/02/noticias/instagram-e-a-rede-mais-prejudicial-a-saude-mental-do-usuario-
diz-estudo/. Adaptado para fins pedagógicos. 

 

https://olhardigital.com.br/noticia/instagram-atinge-marca-de-1-bilhao-de-usuarios/76901
https://olhardigital.com.br/noticia/instagram-luta-contra-o-cyberbullying/87770
https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-ranked-worst-for-young-people-s-mental-health.html
https://olhardigital.com.br/2019/08/02/noticias/instagram-e-a-rede-mais-prejudicial-a-saude-mental-do-usuario-diz-estudo/


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à educação sexual na adolescência 

Público-alvo: estudantes a partir de 13 anos 

Filme: "Juno"

Tempo de duração:  1h36m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m

Classificação indicativa: não recomendado para menores que 10 anos 

 Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito das interseções entre
sexualidade e adolescência. É bastante comum encontrarmos referências sobre o tema que
tratam exclusivamente dos ditos problemas das sexualidade nesta fase, como gravidez não
programada e ISTs, Porém, o tema é muito mais amplo e o filme Juno possibilita trabalhar
alguns deles, tais quais: gravidez, gênero, prazer, uso de preservativo, aborto e afetividade.
Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que se adeque melhor ao
grupo com o qual você trabalha. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode
combinar com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá
avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com
toda a turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as
questões respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão
1. Nela, será possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em
questão e fazer intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta
de valorização dos direitos humanos da atividade.  

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia. Ela é um livro produzido pela
Organização Pan-Americana de Saúde e pelo Ministério da Saúde do Brasil. Nele, você
poderá ler sobre aspectos diversos ligados à adolescência e sexualidade, como identidade,
orientação sexual, gênero e gravidez.  

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/PDF/2017/maio/05/LIVRO-SAUDE-
ADOLESCENTES.PDF
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA 
FILME: JUNO

2. Dando continuidade às nossas discussões, vamos assistir ao filme “Juno”.
Leia a sinopse e as perguntas abaixo e, em seguida, aproveite a sessão.   

 

1. Olá. Nesta atividade, nós vamos conversar sobre sexualidade e
adolescência. Para começarmos, discuta, em dupla ou pequenos grupos, suas
opiniões sobre as frases abaixo. 

 
a. É de responsabilidade da mulher a prevenção de uma gravidez não programada.

b. O uso de camisinha serve somente para evitar uma gravidez.

c. Novas descobertas sobre a sexualidade na adolescência costumam vir marcadas
por medo, vergonhas e falta de informação. Por isso, é importante falar sobre o
tema com honestidade e contar com o apoio da escola para promover essas
discussões. 

d. O aborto no Brasil é ilegal, com algumas exceções, como, por exemplo, se a
mulher foi vítima de estupro. 

Com apenas 16 anos, a adolescente Juno está grávida
de seu vizinho, Paulie Bleeker. O que era para ser
apenas uma tarde de divertimento entre os dois
amigos, se tornou um problema que a garota julga ser
incapaz de lidar sozinha, já que se sente muito imatura
para ser mãe. Para isso, ela pensa na forma mais fácil
de resolver isto sem muitos transtornos...

Fonte: https://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/juno. Adaptado
para fins pedagógicos. 

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

3. Como Juno e Paulie se sentem ao saberem que terão um bebê? Se a
situação acontecesse com você, como você se sentiria? Você está
preparado(a) para ter um filho?

4. Quais são as obrigações de um pai? Por que o abandono paterno é tão
comum em nossa sociedade? 

https://www.guiadasemana.com.br/cinema/sinopse/juno


5. A história do filme se passa nos EUA. Como a lei em relação ao aborto
nesse país difere das leis brasileiras? O que você pensa sobre isso? Use as
informações abaixo para te ajudar a refletir. 



6. Pense sobre a relação entre a esposa e o marido que pretendem adotar o
bebê. Como o machismo afeta a maneira que eles se preparam para a
maternidade e a paternidade? Como você se sente a respeito disso?

7. Quando falamos sobre sexualidade na adolescência, pensamos
frequentemente em relações sexuais e gravidez. Porém, a sexualidade
envolve outros aspectos importantes. Quais são eles? Leia o texto para se
informar melhor. 

O que é sexualidade

Sexualidade é um termo amplamente abrangente que engloba inúmeros fatores e
dificilmente se encaixa em uma definição única e absoluta.

Teoricamente, a sexualidade assim como a conhecemos, inicia-se juntamente à puberdade
ou adolescência, o que deve ocorrer por volta dos 12 anos de idade (Art. 2º - Estatuto da
Criança e do Adolescente). Entretanto, em prática, sabemos que não se configura
exatamente desta forma.

O termo “sexualidade” nos remete a um universo onde tudo é relativo, pessoal e muitas
vezes paradoxal. Pode-se dizer que é traço mais íntimo do ser humano e como tal, se
manifesta diferentemente em cada indivíduo de acordo com a realidade e as experiências
vivenciadas pelo mesmo.

A noção de sexualidade como busca de prazer, descoberta das sensações proporcionadas
pelo contato ou toque, atração por outras pessoas (de sexo oposto e/ou mesmo sexo) com
intuito de obter prazer pela satisfação dos desejos do corpo, entre outras características, é
diretamente ligada e dependente de fatores genéticos e principalmente culturais. O contexto
influi diretamente na sexualidade de cada um.

Muitas vezes se confunde o conceito de sexualidade com o do sexo propriamente dito. É
importante salientar que um não necessariamente precisa vir acompanhado do outro. Cabe
a cada um decidir qual o momento propício para que esta sexualidade se manifeste de
forma física e seja compartilhada com outro indivíduo através do sexo, que é apenas uma
das suas formas de se chegar à satisfação desejada. Sexualidade é uma característica
geral experimentada por todo o ser humano e não necessita de relação exacerbada com o
sexo, uma vez que se define pela busca de prazeres, sendo estes não apenas os
explicitamente sexuais. Pode-se entender como constituinte de sexualidade, a necessidade
de admiração e gosto pelo próprio corpo por exemplo, o que não necessariamente
signifique uma relação narcísica de amor incondicional ao ego.

Existem diferentes abordagens do tema que variam de acordo com concepções e crenças
convenientes a cada um. Em alguns lugares pode-se encontrar visões preconceituosas
sobre o assunto. Em outros, é discutido de forma livre e com grande aceitação de diferentes
olhares ao redor do termo. Algumas vertentes da psicologia, como a psicanálise Freudiana,
consideram a existência de sexualidade na criança já quando nasce. Propõe a passagem
por fases (oral, anal, fálica) que contribuem ou definem a constituição da sexualidade
adulta que virá a desenvolver-se posteriormente.

Seja qual for a sua visão íntima sobre o assunto, é interessante que se possa manter uma
relação de compreensão e aceitação de sua própria sexualidade. O esclarecimento de
dúvidas e a capacidade de se sentir vontade com seus desejos e sensações, colabora
imensamente ao amadurecimento desta, o que gera sensação de conforto e evita conflitos
internos provenientes de dúvidas e medos, gerando uma experiência positiva e saudável.

https://www.infoescola.com/sexualidade/o-que-e-sexualidade/

https://www.infoescola.com/direito/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 
Tema: direitos das pessoas LGBT+

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos 

Produções audiovisuais: curta “In a heartbeat” e clipe da música “Indestrutível”

Tempo de duração das produções:  4m – “In a heartbeat” e 4m – “Indestrutível” 

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos

 
Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelos direitos das pessoas
LGBT+ em nosso país.  Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que ela se
adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o curta-metragem “In a heartbeat” e o clipe da música “Indestrutível”, de Pabllo Vittar,
como dispositivos de apoio para desenvolver nossas discussões e reflexões. As produções
audiovisuais que escolhemos tratam do mesmo tema, mas com enfoques muito diferentes. O curta nos
lembra dos desafios que as pessoas LGBT+ enfrentam para colherem seus afetos e sentimentos. O
clipe, por sua vez, escancara que as escolas são ambientes hostis para pessoas LGBT+, que precisam
resistir para garantir seu direito à educação. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar com a
turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a turma.
Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões respondidas. Em
especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será possível verificar o
entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer intervenções para a
construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos direitos humanos desta
atividade.  

A seguir, deixamos duas sugestões de leituras prévias para que você possa se preparar para conduzir
essa atividade. A primeira é um artigo que trata dos desafios de jovens LBGTs no ambiente escolar. A
segunda é uma um texto informativo produzido pelo governo do Tocantins que explica a sigla LGBT+.

CASALI, Jessica Pereira; GONÇALVES, Josiane Peres. População LGBT em âmbito escolar:
preconceitos e discriminações x direito à educação e cidadania. Itinerarius Reflectionis, v. 15, n. 1, p.
01-18, 2019. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/55095/32845.

https://www.to.gov.br/cidadaniaejustica/noticias/orgulho-lgbtqi-conheca-o-significado-de-cada-letra-e-a-
luta-por-respeito-a-diversidade/59vopeq232vv
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITOS DAS PESSOAS LGBT+ 
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS: IN A HERATBEAT E INDESTRUTÍVEL

2. Assista agora ao curta-metragem “In a heartbeat” e ao clipe da música
“Indestrutível”, de Pabllo Vittar. Em seguida, responda as perguntas abaixo. 

3. Compare as duas produções que você assistiu. Quais sentimentos elas
evocam?

5. O clipe de da música “Indestrutível” nos mostra que as escolas não são
ambientes seguros para pessoas LGBT+. Como você acha que essas pessoas
se sentem nesses espaços? O que deve ser feito para mudar essa realidade?

1. Nesta atividade, vamos discutir direitos das pessoas LGBT+. Antes de mais
nada, junto com uma(um) colega, discuta as afirmações abaixo:

 

a.   É correto dizer opção sexual, porque as pessoas escolhem se são hétero, bi ou
homossexuais. 

b.   As escolas são espaços pouco seguros para pessoas LGBT+. Ainda existe
muito preconceito e múltiplas violências a essas pessoas. 

c.   O Brasil é considerado um país seguro para pessoas LGBT+ viverem, já que
elas têm seus direitos garantidos e são respeitadas pela sociedade. 

6. O que significa a palavra homofobia? Qual a gravidade desse problema no
Brasil? Leia o texto a seguir para se informar melhor:

4. “In a heartbeat” nos lembra que pessoas LGBT+ têm, como todo mundo,
necessidade de afeto, de amor. Como você se sente ao ver pessoas LGBT+
expressando afeto em público, nas redes sociais ou TV?

ALUNA(O): ______________________________________    TURMA: _________



Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo: 1 a cada 19 horas

Neste Dia Internacional Contra a Homofobia (17 de maio), o Catraca Livre
evidencia a realidade da população LGBT no Brasil

No dia 14 de novembro de 2010, três rapazes foram vítimas de um ataque
homofóbico com lâmpadas fluorescentes na avenida Paulista, em São Paulo (SP).
Os agressores? Cinco jovens de classe média da cidade, que na época foram
detidos pela polícia.

Em 2016, Luana Barbosa dos Reis morreu depois de ser brutalmente agredida por
ao menos seis policiais na rua onde morava, em Ribeirão Preto (SP). A mulher de 34
anos era mãe, negra, pobre e lésbica. No mesmo ano, o adolescente Itaberlly
Lozano foi assassinado pela própria mãe, Tatiana Lozano Pereira.

Em março de 2017, o caso da travesti Dandara dos Santos, covardemente torturada
e morta em Fortaleza (CE), causou revolta após a publicação de um vídeo da
violência nas redes sociais. Mais recentemente, o vendedor trans Thadeu
Nascimento, de 24 anos, foi encontrado morto no bairro de São Cristovão, em
Salvador (BA).

Os casos narrados acima representam alguns exemplos da triste e cruel realidade
da violência homofóbica no Brasil, país em que a cada 19 horas uma pessoa LGBT
(lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis) morre e que mais mata travestis e
trans em todo o mundo.

Um relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB), entidade que levanta dados sobre
assassinatos da população LGBT no Brasil há 38 anos, registrou 445 homicídios
desse tipo em 2017. O número aumentou 30% em relação ao ano anterior, que teve
343 casos.

Segundo o levantamento, 2017 foi o ano com o maior número de assassinatos desde
quando a pesquisa passou a ser feita pelo movimento. De 130 homicídios em 2000,
saltou para 260 em 2010 e para 445 no ano passado. Houve ainda um aumento
significativo de 6% nos óbitos de pessoas trans no último estudo, de acordo com o
grupo.

“Tais números alarmantes são apenas a ponta de um iceberg de violência e sangue,
pois, não havendo estatísticas governamentais sobre crimes de ódio, esses dados
são sempre subnotificados já que nosso banco se baseia em notícias publicadas na
mídia, internet e informações pessoais”, diz o antropólogo e fundador do GGB, Luiz
Mott, responsável pelo site “Quem a homofobia matou hoje”.

Nos últimos anos, com a internet e as redes sociais, o trabalho realizado pelo grupo
foi facilitado. Hoje, os ativistas fazem o levantamento por meio de todas as notícias
que aparecem na mídia – tanto em jornais e revistas, como na internet – com as
palavras “gay”, “travestis”, “transexuais”, “lésbica”, entre outras. Em seguida, eles
realizam a sistematização da informação para ver se de fato a vítima do caso era
LGBT.

Fonte: adaptado de https://catracalivre.com.br/cidadania/brasil-mais-mata-lgbts-1-cada-19-horas/
 

https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/morta-apos-ser-espancada-por-policiais-peticao-pede-justica-para-luana-barbosa-dos-reis/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/mae-mata-filho-de-19-anos-porque-ele-levava-garotos-para-casa/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/travesti-e-espancada-torturada-e-morta-por-5-homens-em-fortaleza/
https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/trans-e-achado-morto-depois-de-familia-registrar-desaparecimento/
http://www.ggb.org.br/
https://catracalivre.com.br/cidadania/brasil-mais-mata-lgbts-1-cada-19-horas/


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direitos das pessoas LGBT+

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos

Filme: "Hoje eu quero voltar sozinho"

Tempo de duração do filme: h36m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m. 

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 12 anos

 
Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelos direitos
das pessoas LGBT+ em nosso país.  Lembre-se de que você pode fazer alterações na
atividade para que ela se adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme “Hoje eu quero voltar sozinho” como dispositivo de apoio para
desenvolver nossas discussões e reflexões. Embora o foco da atividade seja os direitos das
pessoas LGBTs no Brasil, também propomos uma reflexão sobre o preconceito contra
pessoas com deficiência. Esta atividade pode ser uma boa oportunidade para conduzir um
debate sobre a maneira como determinados marcadores sociais se somam e produzem
experiências singulares de enfretamento contra preconceitos diversos. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode
combinar com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá
avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com
toda a turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as
questões respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão
1. Nela, será possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em
questão e fazer intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a
proposta de valorização dos direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos duas sugestões de leituras prévias para que você possa se preparar
para conduzir essa atividade. A primeira é um artigo que trata dos desafios de jovens
LBGT+ no ambiente escolar. A segunda trata da adolescência marcada pela cegueira,
refletindo a partir da narrativa do filme. 

CASALI, Jessica Pereira; GONÇALVES, Josiane Peres. População LGBT em âmbito escolar: preconceitos e
discriminações x direito à educação e cidadania. Itinerarius Reflectionis, v. 15, n. 1, p. 01-18, 2019. Disponível
em: https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/55095/32845.

SOUTO, Bárbara et al. A vivência da pessoa com deficiência visual durante a adolescência: Uma análise a
partir do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Revista de Pesquisa e Prática em Psicologia, v. 1, n. 1, p. 83-
115, 2021. Disponível em: https://nexos.ufsc.br/index.php/rppp/article/view/4722.
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITOS DAS PESSOAS LGBT+ 
FILME: HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO 

2. Para continuarmos nossa atividade, nós iremos assistir à produção
nacional “Hoje eu quero voltar sozinho”. Antes da exibição do filme, leia a
sinopse e as perguntas a seguir. 
  
 

Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a

mãe super protetora ao mesmo tempo em que

busca sua independência. Quando Gabriel chega

na cidade, novos sentimentos começam a surgir

em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais

sobre si mesmo e sua sexualidade.

 
Fonte: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-224664/

1. Olá. Nesta atividade, nós vamos discutir os direitos das pessoas LGTB+
(lésbicas, gays, transexuais, bissexuais e outras). Para que possamos começar
nossa conversa, junto com uma(um) colega, discuta as afirmações a seguir:

 a.   A palavra homossexualismo não é apropriada para falar do desejo que
pessoas sentem por indivíduos do mesmo sexo, já que o sufixo -ismo denota
doenças. 

b.   Não existe casamento para pessoas homossexuais no Brasil. 

c.    O Brasil é considerado um bom país para pessoas LGBT+ viverem, já que
elas têm seus direitos garantidos e são respeitadas pela sociedade. 

d.   Existe uma lei no Brasil que considera crime o preconceito contra pessoas
LGBT+, de forma similar ao crime que pune o racismo. 

3. Como Leonardo é tratado por seus colegas? Qual a relação entre sua
orientação sexual e deficiência física com o tratamento que ele recebe?

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-224664/


4. Como a relação de amizade entre Giovana e Leonardo se diferencia da
maneira que ele é tratado por grande parte de seus colegas de escola?

5. Como você imagina que Leonardo se sente diante dos preconceitos que
sofre? Como você se sentiu assistindo às cenas em que esse preconceitos
foram representados?

 

6. Você estuda em um ambiente onde há preconceito contra pessoas LGBT+
ou com deficiência? Qual o seu papel neste contexto?

STF permite criminalização da homofobia e da transfobia
 

Pela decisão do tribunal, declarações homofóbicas poderão ser
enquadradas no crime de racismo. Pena prevista é de um a três anos,
podendo chegar a cinco anos em casos mais graves. O Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (13), por 8 votos a 3, permitir a
criminalização da homofobia e da transfobia. Os ministros consideraram
que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser
enquadrados no crime de racismo.
Conforme a decisão da Corte:

·"praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito" em razão da
orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime;
·a pena será de um a três anos, além de multa;
·se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação,
como publicação em rede social, a pena será de dois a cinco anos, além de
multa;
·a aplicação da pena de racismo valerá até o Congresso Nacional aprovar
uma lei sobre o tema.

Com a decisão, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar a homofobia,
segundo o relatório "Homofobia Patrocinada pelo Estado", elaborado pela
Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e
Intersexuais (Ilga).
No julgamento, o Supremo atendeu parcialmente a ações apresentadas
pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) e
pelo partido Cidadania (antigo PPS). Essas ações pediam que o STF
fixasse prazo para o Congresso aprovar uma lei sobre o tema. Este ponto
não foi atendido.

No julgamento, o ministro Luís Roberto Barroso propôs que os crimes de
assassinato e lesão corporal contra gays tivessem agravante na pena. Os
demais ministros, porém, não discutiram esse tema.

Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/13/stf-permite-criminalizacao-da-homofobia-e-da-
transfobia.ghtml. Adaptado para fins pedagógicos. 

7. O preconceito contra a população LGBT+ no Brasil é considerado crime? O
Brasil é um país seguro para essa população? O que pode ser feito para
combater a LGBTfobia no nosso país? Leia os textos abaixo para embasar
suas discussões. 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/13/com-decisao-do-stf-brasil-se-torna-43o-pais-a-criminalizar-homofobia-diz-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/congresso-nacional/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/13/stf-permite-criminalizacao-da-homofobia-e-da-transfobia.ghtml




DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à liberdade religiosa

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos

Filme: "Malala"

Tempo de duração do filme: 1h28m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m. 

Classificação indicativa: não recomendado para menores que 10 anos

 

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelo direito à
liberdade religiosa. Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que ela
se adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme “Malala” como dispositivo de apoio para desenvolver nossas
discussões e reflexões. Embora ele trate da trajetória de uma menina paquistanesa e da
realidade de intolerância imposta pelo regime do Talibã em seu país, procuramos fomentar
uma reflexão sobre a intolerância religiosa no Brasil. Além de discutirmos quais religiões
são mais frequentemente alvo de preconceito, falamos também sobre Estado laico. 

É possível que suas alunas e seus alunos não estejam habituados a assistir a
documentários. O filme tem um ritmo próprio que pode ser mais lento com relação ao que
os estudantes estão acostumados. Talvez você queira usar somente parte do filme, caso
perceba que perdeu o interesse da turma. Também é possível fazer algumas pausas
durante a exibição e fomentar debates. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode
combinar com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá
avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com
toda a turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as
questões respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão
1. Nela, será possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em
questão e fazer intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a
proposta de valorização dos direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se preparar para
conduzir essa atividade. Ele é uma cartilha produzida pelo governo brasileiro sobre
diversidade religiosa e direitos humanos. Ela poderá te ajudar a garantir que seja feita uma
ponte entre a história da Malala e a realidade brasileira. 

http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_pdf_dht/cartilha_sedh_diversidade_religiosa.pdf
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA 
FILME: MALALA 

2. Nós vamos assistir a um documentário que retrata a história da ativista
Malala. Documentário é um gênero do cinema no qual encontramos filmes
não fictícios que buscam mostrar a realidade. Leia as informações e as
perguntas a seguir. Em seguida, assista ao filme e responda-as.  
 

Malala foi atacada pelo Talibã, grupo que atua no Afeganistão e no Paquistão
desde os anos 1990. Quando surgiu, o Talibã tinha como objetivo restaurar a paz
e a segurança em um Afeganistão marcado pela guerra civil. O grupo também
pretendia impor sua versão da Xaria, a lei islâmica. O Talibã comete ações
bastante rígidas e questionáveis, como execuções públicas, proibição de toda a
influência ocidental, proibição do cinema, da música e da televisão,
obrigatoriedade do uso da burca pelas mulheres e proibição de escolas para as
meninas. 

Fonte: https://www.politize.com.br/taliba-terrorismo/ Adaptado para fins pedagógicos. 

Malala Yousafzai é uma menina paquistanesa de
apenas 17 anos que, com a ajuda de seu pai, defendeu
a educação livre para as mulheres de seu país, o
Paquistão. Ela acabou levando um tiro na cabeça por
suas ideias quando tinha apenas 15 anos. Depois de
se recuperar, a jovem acumulou prêmios e muito
reconhecimento, além de trazer atenção internacional
para sua causa. A história da menina é retratada em
um documentário nomeado Malala. Ele conta a história
de ativismo por trás da jovem que tentou mudar a
realidade de seu país ao defender a educação de
meninas e adolescentes.

Fonte: https://www.hypeness.com.br/2015/06/documentario-emocionante-sobre-a-vida-
de-malala-a-garota-que-escapou-da-morte-e-virou-uma-heroina-da-educao/ Adaptado
para fins pedagógicos. 

1. Olá. Nesta atividade, nós iremos discutir o direito à liberdade religiosa a
partir da história de Malala. Antes de assistirmos ao filme que trata da trajetória
dessa ativista pelos direitos humanos, discuta, em duplas ou pequenos grupos,
as afirmações a seguir. 

 
a.   A religião pode ser usada para justificar e autorizar todas as ações de uma
pessoa. 

b.   A religião com mais seguidores em um país deve ser usada para fazer as leis
dessa nação, devendo ser seguidas por todas as pessoas. 

c.    O Brasil é um país laico, ou seja, não tem uma religião oficial e tem leis que
garantem a liberdade de escolha de religião, inclusive de não seguir nenhuma. 

d.   A religião garante que seus seguidores terão atitudes de respeito e bondade. 

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

https://novaescola.org.br/conteudo/364/o-que-e-o-taliba
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160327_origens_taleba_if
https://www.politize.com.br/seguranca-publica-no-municipio/
https://www.politize.com.br/guerra-civil-na-siria/
https://www.politize.com.br/a-confusao-entre-islamismo-e-terrorismo/
https://www.politize.com.br/taliba-terrorismo/
https://www.hypeness.com.br/2015/06/documentario-emocionante-sobre-a-vida-de-malala-a-garota-que-escapou-da-morte-e-virou-uma-heroina-da-educao/


3. Por que Malala se mudou para a Inglaterra? Descreva a vida de Malala
atualmente. Como é sua casa, rotina e família?

4. Como a visão de Malala a respeito do Islamismo se difere daquela adotada
pelo Talibã? Você acha que a religião é sempre algo muito objetivo e claro ou
depende da interpretação que a pessoa faz dela?

 
5. Como é a questão religiosa no Brasil? Como este preconceito se relaciona
ao racismo? Use o texto a seguir para te ajudar a formular uma resposta. 

Intolerância Religiosa
 

Você provavelmente já ouviu falar em casos de preconceito e discriminação de
pessoas por conta de sua opção religiosa, não é mesmo? Esse fenômeno acontece
no mundo todo e está presente em quase todos os momentos da história. A religião,
como você deve saber, já foi e ainda é motivação para guerras e conflitos. A
intolerância religiosa atinge todas as crenças, mas a perseguição a determinadas
religiões é mais ou menos intensa conforme a região e a época.

Antes de mais nada, vamos entender quais são as principais religiões do mundo,
quais dentre elas são as mais praticadas no Brasil.
A religião de maiores adeptos no mundo ainda é o cristianismo, que representa
31,2% da população mundial segundo dados da Pewreasearch. Em segundo lugar
está o islamismo com 24,1% de adeptos e o terceiro maior grupo de pessoas é
representado por aqueles que não possuem nenhuma religião, seguidos por hindus
e budistas.

No Brasil, segundo dados do Censo de 2010, 64,6% da população era católica,
seguidos de 22,2% de evangélicos. Assim como no mundo, o terceiro maior grupo
no Brasil é representado por aqueles que não têm religião. Em seguida estão
“outras religiões”, o espiritismo, a umbanda e o candomblé.

Apesar de nossas leis determinarem a liberdade religiosa, exercer uma fé pode não
ser tão livre assim no Brasil. Considerada crime de ódio, manifestações de
intolerância religiosa são comuns no país e ferem tanto a Constituição quanto a
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo o Disque 100 do Ministério
dos Direitos Humanos, há em média, uma denúncia de intolerância religiosa a cada
15 horas no Brasil. Acredita-se que esse número seja maior, pois muitas
ocorrências não são denunciadas.

Segundo dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos, de 2011 a 2014 foram
feitas 504 denúncias de intolerância religiosa. As religiões mais atacadas foram as
de matriz africana, umbanda e candomblé, em segundo lugar estão religiões
evangélicas, e em terceiro, espíritas.

Fonte: https://www.politize.com.br/intolerancia-religiosa/ Adaptado para fins pedagógicos. 

6. Como você imagina que as pessoas vítimas de preconceito religioso se
sentem? Você já foi vítima desse crime ou conhece alguém que passou por
isso?

 

https://www.politize.com.br/temas/historia/
https://www.politize.com.br/crimes-de-guerra-regulacao-internacional/
https://www.politize.com.br/gestao-de-conflitos-politica/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/
https://www.politize.com.br/ibge-politicas-publicas-privadas/
https://www.politize.com.br/ministerios-do-governo-federal/
https://www.politize.com.br/direitos-humanos-o-que-sao/


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: o direito à saúde mental

Público-alvo: estudantes a partir de 14 anos

Filme: "As vantagens de ser invisível"

Tempo de duração do filme: 1h43m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação Indicativa: não recomendado para menores que 14 anos 

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelo direito ao cuidado
da nossa saúde mental, especialmente no enfrentamento à depressão.  Lembre-se de que você
pode fazer alterações na atividade para que ela se adeque melhor ao grupo com o qual você
trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme “As vantagens de ser invisível” como dispositivo de apoio para desenvolver
nossas discussões e reflexões. Ele retrata a vida de um garoto que luta contra a depressão e passa
por experiências desafiadoras próprias das adolescências. Muitas delas estão conectadas à vida
escolar de Simon, o que pode ajudar a gerar mais engajamento entre estudantes, que poderão se
enxergar nas personagens e dramas vividos por elas.  

Chamamos a atenção das alunas e dos alunos que farão esta atividade para aspectos próprios das
relações humanas, dando destaque, principalmente, ao sofrimento mental de Charlie. O filme trata
de temas muito complexos com extrema sutileza. Por isso, pode ser importante chamar a atenção
das alunos e dos alunos para as cenas próximas do final, em que temos acesso às memorias de
Charlie, demonstrando que ele foi abusado sexualmente por sua tia. É possível que a estratégia
usada pelo diretor não seja suficientemente clara para o grupo com o qual você vai trabalhar. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar com
a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos duas sugestões de leitura prévia para que você possa se preparar para conduzir
essa atividade. O primeiro link é um site que apresenta uma crítica que pode te ajudar a
compreender melhor a narrativa da obra.  O segundo contém uma análise mais profunda do filme,
inclusive comparando-a ao livro no qual ela se baseia.  

http://personaunesp.com.br/as-vantagens-de-ser-invisivel-critica/

http://labcon.fafich.ufmg.br/as-vantagens-de-ser-invisivel-uma-analise-transmidiatica/
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http://personaunesp.com.br/as-vantagens-de-ser-invisivel-critica/http:/personaunesp.com.br/as-vantagens-de-ser-invisivel-critica/
http://labcon.fafich.ufmg.br/as-vantagens-de-ser-invisivel-uma-analise-transmidiatica/


DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: O DIREITO À SAÚDE MENTAL 
FILME: AS VANTAGENS DE SER INVÍSIVEL 

2. Para aprofundarmos nossas reflexões, vamos assistir a um filme chamado
“As vantagens de ser invisível”. Antes da exibição, leia a sinopse e as
perguntas abaixo.  
 

Charlie é um jovem que tem dificuldades para

interagir em sua nova escola. Com os nervos à flor

da pele, ele se sente deslocado no ambiente. Seu

professor de literatura, no entanto, acredita nele e

o vê como um gênio. Mas Charlie continua a

pensar pouco de si... até o dia em que dois

amigos, Patrick e Sam, passam a andar com ele.

Fonte: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-182120/

1. Olá. Nesta atividade, nós iremos conversar sobre depressão e
relacionamentos.” Para iniciarmos nossa atividade, discuta, com uma(um)
colega, as afirmações abaixo. 

 a. Pessoas que vemos todos os dias que estão aparentemente felizes muitas
vezes estão passando por sofrimentos agudos. 

b. Pessoas que passam por dificuldades psicológicas frequentemente
precisam de ajuda especializada para se tratarem. Ir a um psicólogo ou
psiquiatra não deve ser motivo de vergonha. 

c. A violência contra minorias sociais, como mulheres e a população LGBT+,
é um fator que agrava sofrimento mental de pessoas desses grupos. 

3. Quais são os problemas psicológicos pelos quais Charlie passa? Quais
situações vivenciadas por ele agravaram seu quadro? Você acha que esse
tipo de sofrimento deve ser motivo de vergonha?

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________



4. O filme apresenta cenas de violência contra a mulher e homossexuais.
Como você se sentiu ao vê-las? Como você acha que as vítimas se sentiram?

5. Como é a relação entre Charlie, Patrick e Sam? Como o afeto entre eles
alivia a dor de Charlie?
 

6. Pense na sua escola. Você consegue pensar em colegas que estão
passando por momentos difíceis? Você sabe como eles se sentem? Há algo
que você ou outras pessoas na escola poderiam fazer para ajudar? 

Jovens têm dificuldade de falar sobre depressão com família e colegas
 

Depressão e suicídio são assuntos que, de alguma forma, estão no radar de
adolescentes e adultos jovens. A discussão é impulsionada, por exemplo, por filmes
e séries que tratam os temas, como 13 Reasons Why, da Netflix. Mas apesar de
estarem 'antenados' quando o assunto é saúde mental, esse mesmo público não se
sentiria à vontade para falar sobre depressão com a família, colegas de trabalho ou
de escola se recebesse o diagnóstico da doença.
A constatação é de uma pesquisa feita pelo Ibope Conecta com dois mil brasileiros,
a partir dos 13 anos de idade, em diferentes regiões metropolitanas do País.
Segundo os resultados, 39% dos adolescentes de 13 a 17 anos dizem que não se
sentiriam à vontade para dividir o problema com a família e 49% não compartilharia
o diagnóstico na escola ou no trabalho.

Os dados são preocupantes porque a depressão é o principal fator de risco para o
suicídio e, ao contrário do que se pensava, não falar abertamente sobre esses
temas pode piorar a condição. Ou seja, esconder não é a solução. Outro alerta é
que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo
um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado nesta segunda-
feira, 9.

Depressão em adolescentes

Segundo os especialistas, a irritabilidade é a principal característica da depressão
em adolescentes, diferente do humor deprimido que fica mais claro em adultos. Isso
pode fazer com que as pessoas ao redor confundam a doença com a manifestação
típica da chamada 'aborrecência'.

"Normalmente, a irritabilidade típica não vem acompanhada de baixa autoestima,
sensação de inferioridade ou questionamentos da própria competência", alerta
Paganini. Ele orienta que família, amigos e escola fiquem atentos a um
comportamento mais isolado. Alexandrina também afirma que os adolescentes não
têm hábito de queixas emocionais psíquicas e que é preciso ajudá-los a buscar
essa expressão.

7. Como a irmã de Charlie consegue ajudá-lo? Como essa situação ilustra a
importância de pedir ajuda? 

8. O que você sabe sobre depressão? Como ela pode ser tratada? Qual a
relação entre depressão e suicídio? Leia o texto abaixo para te ajudar a
responder às questões:

https://tudo-sobre.estadao.com.br/depressao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/suicidio
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,pesquisa-aponta-que-13-reasons-why-ajudou-nas-conversas-de-assuntos-delicados-entre-pais-e-filhos,70002236529
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mundo-tem-um-suicidio-a-cada-40-segundos-diz-organizacao-mundial-da-saude,70003002803
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,depressao-adolescente-nao-e-drama-e-voce-pode-sim-ajudar,70001746081


Segundo Paganini, existe resistência em perceber a depressão em pessoas nessa
faixa etária. "Muitos pais entendem a depressão ou a ansiedade na adolescência
como culpa deles. Eles se sentem ofendidos quando falamos que o filho está
deprimido ou perguntamos se tem ideação suicida. Tem resistência porque eles
entendem a doença mental como doença de louco e na verdade é [doença] cívica",
afirma.

Depressão e suicídio

A depressão é uma doença psiquiátrica que causa tristeza profunda e pessimismo,
sentimentos que podem culminar em comportamentos suicidas. Uma revisão
sistemática de 31 artigos sobre o tema apontou que 35,8% das pessoas que
cometeram suicídio tinham transtornos de humor, classificados como depressão.
Embora a ideação suicida esteja presente em 60% das pessoas com depressão,
segundo o Manual da Psiquiatria Clínica, 15% delas se suicidam. Ou seja, nem toda
pessoa diagnosticada com depressão cometerá suicídio, mas os sintomas da doença
são um sinal de alerta.

"Quem vai se suicidar, avisa sim. Existem estudos que mostram que, um ano antes,
pessoa foi a um pronto-socorro ou médico com queixa de doença mental: depressão,
ansiedade, irritabilidade. E um mês antes, a pessoa procurou psicólogo e verbalizou
ideia de morte", diz Paganini.

Setembro Amarelo - busque ajuda

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do
suicídio. É neste mês que ações em diferentes esferas sociais buscam promover a
saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda a quem precisa. Neste 10
de setembro é celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e segundo a OMS,
mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais e,
portanto, podem ser evitados se as causas forem tratadas corretamente.

Conversar sobre depressão, sentimentos negativos e suicídio é a melhor forma de
prevenir o atentado contra a própria vida. Para ajudar nesse processo, o Centro de
Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento voluntário e gratuito 24 horas por dia
a quem está com pensamentos suicidas ou enfrenta outros problemas.

"Mesmo que você não tenha certeza de que precisa de nossa ajuda, não tenha
receios em entrar em contato com a gente. Um de nossos voluntários estará à sua
disposição", explica a equipe no site.

A organização, uma das mais antigas do País, atua no apoio emocional e na
prevenção do suicídio por meio do telefone 188 e também por chat, e-mail e
pessoalmente.

Fonte: https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,jovens-tem-dificuldade-de-falar-sobre-depressao-com-familia-e-colegas

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1489848/
https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,setembro-amarelo-entenda-a-campanha-de-prevencao-ao-suicidio,70002993526
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,mais-de-90-dos-suicidios-sao-evitaveis-garantem-psiquiatras,70001958899


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à educação pública de qualidade

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos

Filme: “Alike”

Tempo de duração do filme: 8m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação Indicativa: livre

 
Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelos direitos das
pessoas por uma educação pública de qualidade em nosso país. Lembre-se de que você pode fazer
alterações na atividade para que ela se adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o curta-metragem “Alike” como dispositivo de apoio para desenvolver nossas
discussões e reflexões. Ele mostra uma narrativa curta, em que uma criança e um adulto interagem
entre si e com sua escola e trabalho. Ele possibilita comparar o ambiente massificado da empresa
com o ambiente escolar, que também parece ser pensado para a produção, não para a educação. 

Para auxiliar na discussão, trazemos, na atividade 5, um texto que trata do caráter político da
educação e da importância de estimulá-lo. Você também pode usá-lo para encorajar seus
estudantes a refletir sobre os impactos da pandemia de COVID-19 na educação. 
Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar com
a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, de modo coletivo, a questão 1. Nela,
será possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos da atividade. 

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se preparar para conduzir
essa atividade. Ele é o texto completo do trecho apresentado na questão de número 5. 

https://lunetas.com.br/e-a-politica-que-propoe-qual-escola-queremos-construir/

* O vídeo pode ser encontrado no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PDHIyrfMl_U
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 
FILME: ALIKE

2. Para continuarmos, nós vamos assistir ao curta-metragem “Alike”. Em
seguida, responda as perguntas abaixo. 

1. Nesta atividade, nós vamos discutir o direitos das pessoas à educação
pública, gratuita e de qualidade. Antes de mais nada, te convido a se reunir
com uma colega ou um colega para pensa as questões abaixo:

 a.   Por que você vai à escola?

b.   Toda escola é igual? 

c.    Para que servem as escolas?

3. Quais as semelhanças entre o trabalho do homem adulto e a escola da
criança? Você acha que esse modelo de escola é saudável? 

4. O que desperta alegria na criança representada no filme? Quais os
sentimentos você experimenta na escola?

5. Você já deve saber que a educação pública no Brasil é direito de todas as
pessoas. Porém, de que educação estamos falando? Se você pudesse
transformar sua escola, como ela seria? Leia o texto abaixo para te ajudar a
refletir. 

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________



É a política que propõe qual escola queremos construir’

Não podemos discutir educação sem assumir o caráter político, pois a escola não se
destaca da cultura que a produz

O ano letivo de 2020 não aconteceu na escola e transformou-se em um período de
violento isolamento às crianças e suas famílias. Para alguns, a escola chegou via
ensino remoto e, para a maioria, a escola permaneceu fechada. 

A importância da escola não está acima das práticas políticas como uma certa
moralidade propõe. Ao contrário, o lugar da escola, na sociedade, nasce de uma
decisão política.

É isso que o “Levantamento internacional de retomada das aulas presenciais”,
realizado pelo Vozes da Educação mostra: entre os países analisados, os que
tiveram a reabertura da escola avaliada como satisfatória são também os que estão
entre os 24 primeiros colocados no Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (Pisa). Ou seja, um país que atribui alto valor à educação é um país que
assume a posição política de sustentar as condições necessárias para a realização
do mandato da escola, em todos os seus níveis de ensino, a qualquer tempo.

Se esse fato é assim tão evidente, resta uma pergunta: por que evitar nomear o
caráter político dessa discussão? Aqueles que sustentam essa opinião parecem
querer evitar que seus argumentos sejam associados com essa coisa que entendem
ser “suja” (a política), temendo perder adesões e força (que aliás, é política) nesse
debate. 

O que aconteceu conosco para que a palavra “política” se tornasse um termo
pejorativo?  Por que o nosso entendimento sobre o campo político está tão
comprometido? A resposta é tão simples quanto complexa.

“Sofremos da falta de educação política, e é ela que faz parte da construção da
cidadania”

Isso quer dizer muitas coisas e, entre tantas, diz que nos falta educação política nas
escolas, ou seja, estamos perdendo uma oportunidade preciosa de educar pessoas
(crianças incluídas, evidentemente) que sabem da importância e do valor dos
direitos civis, sociais e políticos para serem cidadãos.

Reduzimos política à política praticada pelos partidos porque não aprendemos na
teoria, e não exercitamos na prática, a compreensão da política como o sistema que
sustenta nossa participação no espaço público. Quando o argumento para “não
politizar” a discussão ganha espaço, a função da escola fica comprometida, porque é
fundamentalmente política a regulação que torna possível (ou não) sermos
diferentes e convivermos no mesmo tempo e no mesmo espaço, em uma mesma
cidade (pólis). Trocando em miúdos: 
É a política que propõe qual escola teremos e construiremos, simplesmente porque a
escola não se destaca da cultura que a produz.

Texto de Ilana Katz

Fonte: adaptado de https://lunetas.com.br/e-a-politica-que-propoe-qual-escola-queremos-construir/

https://lunetas.com.br/como-se-sentem-as-criancas-apos-um-ano-de-isolamento-social/
https://linktr.ee/vozesdaeducacao


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à educação pública de qualidade

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos

Filme: "Quando sinto que já sei"

Tempo de duração do filme: 1h 18m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1 h30m 

Classificação indicativa: livre

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelos direitos das
pessoas por uma educação pública de qualidade em nosso país.  Lembre-se de que você pode
fazer alterações na atividade para que se adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme “Quando sinto que já sei” como dispositivo de apoio para desenvolver
nossas discussões e reflexões. Ele mostra algumas experiências escolares inovadoras no
Brasil, devendo servir de provocação para confrontar nossas ideais sobre educação e a escola
em que trabalhamos e estudamos. 

É possível que suas alunas e seus alunos não estejam habituados a assistir a documentários. O
filme tem um ritmo próprio, podendo ser mais lento com relação ao qual seus estudantes estão
acostumados. Talvez você queira usar somente parte do filme, caso perceba que perdeu o
interesse da turma. Também é possível fazer algumas pausas durante a exibição e fomentar
debates. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar
com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da
atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se preparar para
conduzir essa atividade. Ele é um site que reúne diversas experiências educacionais inovadoras
pelo mundo.  

http://innoveedu.org/
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 
FILME: QUANDO SINTO QUE JÁ SEI

2. Para continuarmos, nós vamos assistir ao documentário chamado “Quando
sinto que já sei”. Documentário é um gênero do cinema no qual encontramos
filmes não fictícios que buscam mostrar a realidade. Leia a sinopse do filme
e as perguntas, que devem ser respondidas após o término do filme.  
  

O documentário “Quando sinto que já sei” registra
práticas educacionais inovadoras que estão ocorrendo
pelo Brasil. A obra reúne depoimentos de pais, alunos,
educadores e profissionais de diversas áreas sobre a
necessidade de mudanças no tradicional modelo de
escola. Projeto independente, o filme partiu de
questionamentos em relação à escola convencional, da
percepção de que valores importantes da formação
humana estavam sendo deixados fora da sala de aula.

Fonte: https://www.videocamp.com/pt/movies/quando-sinto-que-ja-sei

1. Nesta atividade, nós vamos discutir o direitos das pessoas à educação
pública, gratuita e de qualidade. Antes de mais nada, te convido a se reunir
com uma colega ou um colega para discutir as afirmativas abaixo. 

 a. A educação no Brasil é um fracasso. 

b. Toda escola é igual. 

c. Escola pública é sempre ruim. Se você quiser escola boa, você tem que
pagar. 

d. As decisões nas escolas devem ser tomadas com a participação das alunas
e dos alunos. 

3. Como são as escolas mostradas no documentário? Elas são públicas ou
particulares? Compare-as com a escola em que você estuda. 

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________



4. Como você acha que as crianças que aparecem no documentário se sentem
em suas escolas? E você, como você se sente em sua escola?

5. Você conhece Paulo Freire? Leia o texto abaixo e pense qual a relação de
Paulo Freire com o filme que você assistiu. 

 Paulo Freire (1921-1997) foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e
reconhecimento internacionais. Para Freire, o objetivo maior da educação é
conscientizar o aluno. Isso significa, levar as pessoas pobres a entender sua
situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação. O principal livro de
Freire se intitula justamente Pedagogia do Oprimido.

Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a o senso crítico
dos alunos, Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas
(isto é, as "escolas burguesas"), que ele qualificou de educação bancária. Nela,
segundo Freire, o professor age como quem deposita conhecimento num aluno
apenas receptivo, dócil. Em outras palavras, o saber é visto como uma doação dos
que se julgam seus detentores. Trata-se, para Freire, de uma escola que não forma
pessoas críticas. "Sua tônica fundamentalmente reside em matar nos educandos a
curiosidade, o espírito investigador, a criatividade", escreveu o educador. Ele dizia
que, enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo
existente, a educação que defendia tinha a intenção de inquietá-los.

Fonte: http://novaescola.org.br/conteudo/460/mentor-educacao-consciencia. Adaptado para fins pedagógicos. 

 
Frases de Paulo Freire

 
“Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o
desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu
trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e as suas circunstâncias” (Educação
e mudança).

“A leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, a
escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo” (A
importância do ato de ler em três artigos que se completam).

“Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe
pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele
algo que fazemos” (Pedagogia do oprimido).

“(...) ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da
alegria” (Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa).

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre
si mediatizados pelo mundo” (Pedagogia do oprimido).

6. Se você pudesse reconstruir sua escola, em termos de espaço físico e
práticas pedagógicas, como ela seria?

 



DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: o direito à educação escolar inclusiva

Público-alvo: estudantes a partir de 12 anos

Filme: "Como estrelas na terra"

Tempo de duração: 2h42m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação Indicativa: não recomendado para menores que 10 anos

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da luta pelos direitos das
pessoas por uma educação pública de qualidade para todos em nosso país. Mais
especificamente, procuramos fomentar uma reflexão sobre inclusão. Lembre-se de que você
pode fazer alterações na atividade para que ela se adeque melhor ao grupo com o qual você
trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme indiano “Como estrelas na terra” como dispositivo de apoio para
desenvolver nossas discussões e reflexões. Ele mostra a história de um menino que tem
dislexia não compreendido por seus pais ou professores. Sua relação com a escola muda
radicalmente com a chegada de um novo professor de artes. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar
com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da
atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos da atividade.  

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se preparar para
conduzir essa atividade. O artigo sugerido faz uma análise do filme e de seu conteúdo,
destacando aspectos relacionados à inclusão escolar que a obra discute. 

OLIVEIRA, G. A. Currículo escolar e inclusão: uma análise do filme “como estrelas na terra,
toda criança é especial”. In: II Congresso Internacional de Educação Inclusiva – II Jornada
Chilena Brasileira de Educação Inclusiva, 2016, Campina Grande. Disponível em:
nhttp://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/22789
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À EDUCAÇÃO ESCOLAR INCLUSIVA 
FILME: COMO ESTRELAS NA TERRA

2. Antes de continuarmos, leia a sinopse do filme “Como estrelas na terra” e
as perguntas a seguir. 

O filme conta a história de uma criança que tem
dificuldades para aprender e não é compreendida pelos
professores e pais. Ishaan Awasthi, de 9 anos, já
repetiu uma vez o terceiro período (no sistema
educacional indiano) e corre o risco de reprovar
novamente. As letras dançam em sua frente, como diz,
e não consegue acompanhar as aulas nem focar sua
atenção. Inesperadamente, um professor substituto de
artes percebe que há algo de errado com Ishaan. 

Fonte: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?
video=12607

1. Nesta atividade, nós vamos discutir o direitos das pessoas à educação
pública, gratuita e de qualidade para todos. Para nos auxiliar com a
discussão, vamos assistir ao filme “Como estrelas na terra”. Antes de mais
nada, te convido a se reunir com uma colega ou um colega para discutir as
afirmativas abaixo. 

3. Descreva Ishaan. Como ele se comporta na escola, em casa e com seus
amigos? Como as pessoas o tratam? Quais são suas potencialidades e
dificuldades? Você acha que ele é indisciplinado?

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

a. Dificuldades para aprender são causadas por preguiça e falta de esforço.
 
b. Algumas pessoas não aprendem tão rápido quanto os seus colegas, mas
com alguma ajuda podem superar suas dificuldades por completo. 

c. Na escola em que eu estudo, todos têm as mesmas capacidades e
potenciais, por isso todos os alunos devem ser tratados da mesma maneira.
 
d. Pessoas com necessidades diferentes devem estudar em escolas
especiais, que atendem somente a elas. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12607


4.  Durante o filme, Ishaan estuda em duas escolas. Como elas são? Por que
ele não ficou em sua primeira escola? 

5. Quais sentimentos você identifica em Ishaan? Como ele se sente quando é
trocado de escola? 

6. Como você se sente em sua escola? Quais sentimentos você mais
experimenta aqui?

 O que é inclusão escolar?
 

Inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino,
independentemente de cor, classe social e condições físicas e psicológicas. O
termo é associado mais comumente à inclusão educacional de pessoas com
deficiência física e mental.

Recusar-se a ensinar crianças e jovens com necessidades educacionais especiais
(NEE) é crime: todas as instituições devem oferecer atendimento especializado,
chamado de Educação Especial. No entanto, o termo não deve ser confundido com
escolarização especial, que atende os portadores de deficiência em uma sala de
aula ou escola separada, apenas formadas de crianças com NEE. Isso também é
ilegal.

O artigo 208 da Constituição brasileira especifica que é dever do Estado garantir
"atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino", condição que também consta no
artigo 54 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A legislação também obriga as escolas a terem professores de ensino regular
preparados para ajudar alunos com necessidades especiais a se integrarem nas
classes comuns. Ou seja, uma criança portadora de deficiência não deve ter de
procurar uma escola especializada. Ela tem direito a cursar instituições comuns, e
é dever dos professores elaborar e aplicar atividades que levem em conta as
necessidades específicas dela.

No caso da alfabetização para cegos, por exemplo, o aluno tem direito a usar
materiais adaptados ao letramento especial, como livros didáticos transcritos em
braille para escrever durante as aulas. De acordo com o decreto 6.571, de 17 de
setembro de 2008, o Estado deve oferecer apoio técnico e financeiro para que o
atendimento especializado esteja presente em toda a rede pública de ensino. 

7. Compare as características das escolas apresentadas no filme com a sua
escola. Como as alunas e os alunos com dificuldades de aprendizado são
tratados? O que você pensa sobre isso?

8. Todas as pessoas da escola têm as mesmas capacidades físicas e
mentais? Como nós tratamos essas diferenças? Você acha que nossas
atitudes estão certas? Use o texto abaixo como suporte para as reflexões. 



Às vezes o atendimento escolar especial (AEE) deve ser feito com um profissional
auxiliar, em caso de paralisia cerebral, por exemplo. Esse profissional auxilia na
execução das atividades, na alimentação e na higiene pessoal. O professor e o
responsável pelo AEE devem coordenar o trabalho e planejar as atividades. O
auxiliar não foge do tema da aula, que é comum a todos os alunos, mas o adapta da
melhor forma possível para que o aluno consiga acompanhar o resto da classe.

Mas a preparação da escola não deve ser apenas dentro da sala de aula: alunos com
deficiência física necessitam de espaços modificados, como rampas, elevadores (se
necessário), corrimões e banheiros adaptados. Engrossadores de lápis, apoio para
braços, tesouras especiais e quadros magnéticos são algumas tecnologias assistivas
que podem ajudar o desempenho das crianças e jovens com dificuldades motoras.

Fonte: adaptado de https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/o-que-e-inclusao-escolar/71911

 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/o-que-e-inclusao-escolar/71911


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 
Tema: direito à igualdade de gênero na política 

Público-alvo: estudantes a partir de 14 anos

Filme: "As sufragistas"

Tempo de duração do filme: 1h47m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h30m 

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da participação das mulheres
na política partidária no Brasil e também sobre a conquista do voto feminino.  Lembre-se de que
você pode fazer alterações na atividade para que ela se adeque melhor ao grupo com o qual você
trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme “As sufragistas” como dispositivo de apoio para desenvolver nossas
discussões e reflexões. Embora o filme retrate o movimento das sufragistas na Inglaterra, a
atividade faz um percurso para que a discussão se volte para a conquista do voto feminino no
Brasil e também para o acesso ainda baixo de mulheres a cargos na política. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar
com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da
atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos desta atividade.  

A seguir, deixamos sugestões de leituras prévias para que você possa se preparar para conduzir
essa atividade. A primeira é um artigo que trata do filme, descrevendo-o e discutindo intercessões
entre a narrativa, feminismo e direito. A segunda é uma publicação do Senado brasileiro, que trata
da participação das mulheres na política partidária, fazendo comparações entre estados
brasileiros e outros países.  Se você quiser ampliar as discussões com suas alunas, esses textos
podem ser interessantes para trabalhos futuros. 

DA COSTA JÚNIOR, Adailto et al. A intersecção entre des(igualdade), voto feminino e direitos – uma
análise sobre o filme As sufragistas. Revista FIDES, v. 11, n. 2, p. 824-837, 2020. Disponível em:
http://revistafides.ufrn.br/index.php/br/article/download/538/546/

FEDERAL, Senado. Mais mulheres na política. Brasília: Secretaria de Editoração e Publicações,
Segraf, 2015. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-
publicacoes/2a-edicao-do-livreto-mais-mulheres-na-politica
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À IGUALDADE DE GÊNERO NA POLÍTICA 
FILME: AS SUFRAGISTAS

2. Para continuarmos nosso percurso, assistiremos ao filme “As sufragistas”.
Antes da exibição da produção, leia a sinopse do filme e também as
perguntas a seguir.  

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, 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.

Fonte: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-222967/

1. Olá. Nesta atividade, vamos assistir ao filme “As Sufragistas” e usá-lo
para discutir a luta pela igualdade de gênero na política. Para início de
conversa, trabalhe em dupla ou em pequenos grupos e discuta as
afirmações a seguir.
 

a.   As leis sempre foram justas, dando os mesmos direitos a homens e
mulheres. 

b.   Mulheres e homens, nos tempos atuais, ganham salários diferentes no
Brasil para realizarem as mesmas funções. 

c.    Leis que protegem as mulheres, como a “Maria da Penha”, conseguiram
resolver o problema da violência contra as mulheres no Brasil. 

d.   Embora as mulheres sejam a maior parte da sociedade brasileira, elas
ainda são minoria na política partidária. 

3. O filme mostra várias violações aos direitos da mulheres. Quais você
conseguiu identificar? Essas violações ainda acontecem nos dias de hoje?

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-222967/


4. Qual era a principal luta das mulheres no filme? Como elas agiram para
alcançar seus objetivos? Qual a sua opinião sobre isso?

5. Como o governo e a polícia tratavam a luta das mulheres naquela época?
Como isso acontece nos dias de hoje?
 

6. Tente se colocar no lugar das mulheres na sociedade representada no
filme. Como você se sentiria diante dos desafios que elas enfrentavam?

  A CONQUISTA DO DIREITO AO VOTO FEMININO

Até o início do século XX, o voto, na quase totalidade dos países, era um direito
exclusivo dos homens – especialmente de homens ricos. No cenário de grandes
transformações que foi o século XX, as ativistas que se mobilizaram pelo direito
feminino à participação política ficaram conhecidas como sufragistas.

Entre 1890 e 1994, mulheres da maioria dos Estados adquiriram o direito de votar e
se candidatar a um cargo público. Ainda assim, tempo e espaço são duas varáveis
que diferem muito quando tratamos dessa conquista: o que em 1906 foi uma grande
vitória para as finlandesas aconteceu na África do Sul somente em 1993 e na
Arábia Saudita em 2011.

O poder sobre as decisões públicas, que deveria ser amplo e irrestrito,
representativo e proporcional a toda a população, ainda é marcado por gênero, raça
e classe, o que abala a representatividade das instituições políticas e resulta em
pouca sensibilidade no mundo político diante desses assuntos. Vamos, agora,
conhecer um pouco da história de lutas das mulheres por participação política. 

A LUTA PELA CIDADANIA: HISTÓRIA DO SUFRÁGIO UNIVERSAL NO MUNDO

O século XIX se caracterizou pelas lutas por direitos. Homens brancos e ricos já
foram os únicos portadores de direitos civis, políticos e sociais. Percebendo essa
estrutura de poder, a luta pelo sufrágio universal se dá pela busca do
reconhecimento de todas as pessoas enquanto indivíduos cidadãos.

Segundo Geneviéve Fraisse e Michelle Perrot, na obra “História das mulheres no
Ocidente”, os movimentos feministas do século XIX e início do século XX buscavam
a transformação da condição da mulher na sociedade através, principalmente, da
luta pela participação na cena eleitoral. De fato, essa é uma das primeiras pautas
dos movimentos de mulheres capaz de se difundir pelo mundo industrializado ou em
industrialização.

Em fevereiro de 1932, Getúlio Vargas assinou o tão esperado direito de voto. No
ano seguinte, as brasileiras puderam participar da escolha dos seus candidatos
para a Assembleia Constituinte em todo o país, mas o voto feminino ainda era
facultativo. Somente com a promulgação da nova Carta Magna de 1934 o direito
feminino de se alistar foi transformado em dever.

7. Você saberia dizer como foi a luta pela conquista do voto feminino no
Brasil? Como ele pode ser comparado aos movimentos de outras partes do
mundo? Leia o texto para embasar sua resposta. 

http://www.politize.com.br/direitos-da-mulher-avancos-e-retrocessos/
http://www.politize.com.br/movimento-feminista-historia-no-brasil/


Muitos movimentos sufragistas presumem que suas ações eram parte de uma luta
coletiva expressamente internacional, e eles ganharam um sentido de camaradagem
universal das mulheres, mesmo em face da oposição interna significativa. Outras
linhas de pensamento, ao contrário, localizam a mudança social nos processos
nacionais de modernização e de desenvolvimento político, colocando a aquisição do
sufrágio feminino como uma vitória nacional peculiar.

De toda forma, o direito ao voto feminino – acompanhado do direito de se candidatar
e ser eleita – foi conquistado com lutas históricas de longa duração com mulheres
desbravadoras que lideraram as primeiras conquistas feministas e mostraram que
lugar de mulher é também nos centros de decisão do país.

Hoje, à mulher não cabe mais somente o papel de esposa, mãe e dona de casa,
como coube durante um longo período de nossa história. Ampliou-se
significativamente seu protagonismo na sociedade. Porém, a discriminação ainda
perdura, o que faz com que elas sigam lutando pelos seus direitos e, sem dúvida, a
grande batalha ainda está relacionada à ocupação de espaços de poder.

Fonte: Adaptado de http://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/
 

7. Por quais direitos as mulheres ainda estão lutando? Qual o seu papel nesta
luta? Use o texto abaixo como inspiração para suas reflexoes.  
 

http://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/


DIREITOS HUMANOS E CINEMA 

Tema: direito à igualdade de gênero e combate à violência doméstica 

Público-alvo: estudantes a partir de 16 anos

Filme: "O Ato"

Tempo de duração do filme: 11m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h

Classificação indicativa: não foi encontrada, mas recomenda-se cautela com estudantes mais

novos, já que o curta-metragem retrata cenas de violência doméstica, inclusive estupro. 

 
Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito dos direitos das mulheres e o
combate à violência doméstica. Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que
se adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o curta-metragem “O Ato’” como dispositivo de apoio para desenvolver nossas
discussões e reflexões. A produção retrata uma relação abusiva de um homem com sua
companheira em que ela sofre diversos tipos de violência, como psicológica, física, verbal e sexual.

Nossa intenção é que esta atividade ajude suas alunas e seus alunos a pensarem medidas de
proteção às mulheres, tanto no sentido de prevenir crimes graves, como o feminicídio e o estupro,
quanto para ensinar mecanismos legais de proteção às vítimas. 

Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode combinar com
a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com toda a
turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as questões
respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão 1. Nela, será
possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em questão e fazer
intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a proposta de valorização dos
direitos humanos da atividade.  

A seguir, deixamos uma sugestão de leitura prévia para que você possa se preparar para conduzir
essa atividade. Ela é uma cartilha de prevenção à violência contra a mulher em relacionamentos
afetivos. A produção ensina a enxergar os primeiros sinais de abuso que costumam anteceder
crimes mais graves contra as mulheres. Seria interessante compartilha-la com a turma, seja em
forma de link ou projetando-a numa tela grande, para estudo em grupo. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/NamoroLegal.pdf
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À IGUALDADE DE GÊNERO E COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
FILME: O ATO

2. Agora, você irá assistir ao curta-metragem “Ato”. Ele trata da luta das
mulheres contra abusos em relacionamentos afetivos. Depois da exibição do
filme, responda às perguntas a seguir:

 

1. Olá. Nesta atividade vamos discutir os direitos das mulheres na nossa
sociedade, especialmente no que tange ao combate à violência doméstica.
Para isso, vamos assistir a um curta-metragem chamado “O ato”. Antes de
começarmos o filme, trabalhe em dupla ou em pequenos grupos e discuta as
afirmações a seguir:

 

a.   Leis que protegem as mulheres, como a “Maria da Penha”, conseguiram
resolver o problema da violência contra as mulheres no Brasil. 

b.   Um dos desafios encontrados pelas mulheres que sofrem violência doméstica é
a dependência econômica do companheiro. 

c.    Episódios gravíssimos de violência doméstica contra mulheres, não raramente,
terminam com o assassinato da vítima. Geralmente, não acontecem violências
menores, anteriormente, que poderiam ser sinais de que a relação é abusiva. 
 

3. Quais violências você consegue identificar no filme? Como você se sentiu
ao ver a dramatização dessas situações?

4. Você conhece casos semelhantes a esses? Como você imagina que a
vítima se sentiu?
 

5. Casos graves de violência contra mulheres, frequentemente, começam com
violências menores. Quais outras situações menos graves podem indicar que
um homem é violento e devem servir de alerta para que mulheres saiam da
relação? 

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________



6. O filme trata de uma situação de ficção. De acordo com os seus
conhecimentos sobre o tema, você acha que situações reais como aquelas
retratadas no filme são comuns? Veja os infográficos para se informar melhor.
O que uma mulher vítima de violência doméstica deve fazer para se proteger?



DIREITOS HUMANOS E CINEMA 
Tema: direito à democracia

Público-alvo: estudantes a partir de 14 anos

Filme: "Jogos Vorazes"

Tempo de duração do filme: 2h22m

Tempo sugerido para a realização da atividade: 1h20m. 

Classificação Indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Cara professora, 

Nesta atividade, vamos conduzir um processo de reflexão a respeito da democracia em
nosso país.  Lembre-se de que você pode fazer alterações na atividade para que  se
adeque melhor ao grupo com o qual você trabalha. 

Aqui, utilizamos o filme Jogos Vorazes como dispositivo de apoio para desenvolver nossas
discussões e reflexões. Embora o filme retrate uma sociedade fictícia, a atividade faz um
percurso para que a discussão se volte para as questões relativas à democracia brasileira.  
Sugerimos que as atividades sejam feitas em duplas ou pequenos grupos. Você pode
combinar com a turma se é preciso fazer um registro escrito das respostas e se haverá
avaliação da atividade. 

É fundamental que, ao final, seja feito um encerramento, socializando as discussões com
toda a turma. Nesse momento, você poderá retomar pontos importantes da narrativa e as
questões respondidas. Em especial, é de extrema importância rever, em coletivo, a questão
1. Nela, será possível verificar o entendimento das alunas e dos alunos sobre o tema em
questão e fazer intervenções para a construção de conhecimentos alinhados com a
proposta de valorização dos direitos humanos da atividade.  
 
A seguir, deixamos sugestões de leituras prévias para que você possa se preparar para
conduzir essa atividade. A primeira é uma análise da narrativa apresentada no filme,
usando conceitos da filosofia. A segunda é um artigo que trata dos limites da democracia no
Brasil. Se você quiser ampliar as discussões com suas alunas, esses textos podem ser
interessantes para trabalhos futuros. 

RIBAS, Beatriz. Jogos Vorazes por um olhar filosófico.
https://biaribas1.jusbrasil.com.br/artigos/332854814/jogos-vorazes-por-um-olhar-filosofo

http://www.justificando.com/2016/04/27/quais-sao-os-limites-da-democracia/
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DIREITOS HUMANOS E CINEMA
TEMA: DIREITO À DEMOCRACIA
FILME: JOGOS VORAZES

2. Agora, passemos para a segunda parte da nossa atividade. Nós iremos
assistir ao filme Jogos vorazes. Leia o resumo da história e também as
perguntas, que devem ser respondidas após o término do filme. 

Num futuro distante, boa parte da população é
controlada por um regime totalitário, que relembra esse
domínio realizando um evento anual - e mortal - entre
os 12 distritos sob sua tutela. Para salvar sua irmã
caçula, a jovem Katniss Everdeen se oferece como
voluntária para representar seu distrito na competição
e acaba contando com a companhia de Peeta Melark,
desafiando não só o sistema dominante, mas também a
força dos outros oponentes.

Fonte: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-145083/

1. Olá. Bem-vinda(o) ao nosso percurso de discussões sobre direitos
humanos. Nesta atividade, iremos assistir ao filme Jogos Vorazes e refletir
sobre democracia. Para começarmos, leia a definição de democracia
abaixo e discuta com uma(um) colega. O Brasil é uma democracia?

3. O que são os Jogos Vorazes? Para que eles foram criados?

ALUNA(O): ___________________________________________    TURMA: _________

Governo em que o poder é exercido pelo povo.

Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através
de eleições populares: o Brasil é uma democracia.

Regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular; regime
em que não existem desigualdades e/ou privilégios de classes: a democracia,
em oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem livremente.

Nação ou país cujos preceitos se baseiam no sistema democrático. 

Fonte: https://www.dicio.com.br/democracia/

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-145083/
https://www.dicio.com.br/democracia/


4. Como são os distritos? Compare-os com a capital. Você vê alguma
semelhança com as desigualdades de bairros da sua cidade?
 

5. O que é liberdade de expressão? Ela está presente em Panem? E no
Brasil? 

6. Imagine que você vivesse em Panem, em um dos distritos. Como você se
sentiria a respeito do seu governo? E dos Jogos Vorazes?

 
 

“A democracia que a gente experimenta hoje no Brasil, em 2021, é de baixa
densidade. [O problema] não se trata do funcionamento burocrático das instituições
ou de leis que garantam direitos fundamentais e princípios de igualdade,
solidariedade e dignidade. A nossa Constituição é muito rica na formalização dos
direitos humanos e garantias sociais. O problema é garantir a efetividade desses
direitos. Os grupos mais vulneráveis têm sido excluídos da rede de proteção. E
para que a democracia funcione adequadamente, o controle tem que ser
impessoal, objetivo, republicano e com fortalecimento do Estado laico para impedir
o retrocesso social. Quando políticas públicas de acesso à saúde, educação,
justiça, arte e cultura são desmontadas, e quando os conselhos que garantem a
igualdade de gênero e a igualdade racial são desconstruídos, seguramente a
democracia é impactada. Democracia é matéria viva. E a gente tem que cuidar dela
o tempo todo, todos os dias.”
Link para matéria: https://www.nexojornal.com.br/especial/2021/05/16/Qual-o-estado-da-democracia-no-Brasil-de-2021

7. Você acha que existe alguma outra semelhança entre Panem e o Brasil?
Por quê?

8. Embora o Brasil seja uma democracia, muitas críticas podem ser feitas à
maneira que os processos políticos são conduzidos no nosso país. Leia a
opinião de Andrea Pachá, escritora e juíza brasileira. O que você acha sobre
isso tudo? Justifique seus pensamentos com dados dos últimos
acontecimentos políticos no nosso país.

https://www.nexojornal.com.br/especial/2021/05/16/Qual-o-estado-da-democracia-no-Brasil-de-2021


direitos humanos e cinema:

Matheus Felipe Santos
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