
 

 

Roteiro de oficina: direitos humanos, sexuais e reprodutivos - histórico e desafios            

no contexto atual 

 

1. Apresentação de vídeo e debate sobre Direitos Humanos 

2. Exercício com linhas do tempo 

3. Direitos Sexuais 

 

1) Apresentação de vídeo e debate sobre Direitos Humanos – 40’ 

Apresentação disparadora: exibição de um vídeo sobre a ativista Marielle Franco.  

Objetivo:  

Construir com os jovens, a partir de acúmulos individuais e do debate coletivo, um              

entendimento sobre direitos humanos. 

Perguntas norteadoras: 

O que são direitos humanos? 

Qual a origem dos direitos humanos? 

O que os direitos humanos têm a ver com a população LGBT? 

 

2) Exercício com linhas do tempo – 40’ 

Objetivo:  

Apresentar os marcos legais brasileiros e mundiais, reforçar a relação entre marcos            

legais e mobilização social, aprofundar a percepção da necessidade de luta para a             

garantia de direitos. Apresentar os direitos sexuais e reprodutivos. 

Serão construídas duas linhas do tempo: uma contendo os principais marcos legais            

brasileiros e mundiais relacionados a direitos humanos e, em especial, a direitos sexuais;             
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outra contendo as principais reivindicações relativas ao movimento LGBT e à           

mobilização social em defesa dos direitos sexuais e humanos no Brasil. 

Convidaremos os/as jovens para olharem atentamente para as linhas do tempo e, em             

seguida, interagirem com as linhas por meio de post-its. 

Perguntas norteadoras: 

- Quais direitos já foram conquistados no Brasil? Quais não foram conquistados? 

- Quais direitos estão previstos, mas na prática ainda não foram conquistados? 

- O que já acontece na prática, mas ainda não é previsto em lei no Brasil? 

- Olhando para as linhas do tempo, que tipo de relação cada jovem pode estabelecer               

entre a sua vida individual e as datas representadas? 

- O que cada data representa para os direitos sexuais LGBT? 

Exemplo: em 2014, o jovem Kaique Augusto foi brutalmente assassinado na           

República, centro de São Paulo, quando saia de uma balada gay. O que esse assassinato               

representa para cada jovem? Que tipos de direitos são feridos? Como esse assassinato se              

relaciona com a linha do tempo de marcos legais garantidos pelo Estado brasileiro ou              

pela ONU? 

Dica: 

Incentive a turma a refletir sobre experiências e vivências individuais de modo a             

facilitar a compreensão sobre direitos coletivos. 

 

3) Direitos Sexuais – 1h 

Objetivo:  

Aprofundar a compreensão sobre direitos sexuais e a relação entre esses direitos,            

liberdades fundamentais e mobilização social.  
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Nesta etapa da oficina, os/as jovens serão convidados a responder em pequenos            

papeis às seguintes questões: 

- Que tipo de restrição aos direitos sexuais afeta a sua capacidade de viver plenamente? 

- O que poderia ser feito para acabar com essa restrição? 

- Que tipo de resposta ou ação você pode fazer para contribuir com o fim dessa                

restrição? 

Quando cada jovem tiver finalizado suas respostas, os/as facilitadores iniciam uma           

discussão com o grupo sobre a noção de direitos sexuais.  

Conteúdos a serem abordados: 

- Consentimento sexual 

- Assédio 

- Educação sexual 

- Saúde sexual 

- Prazer, liberdade e autonomia  

Por fim, convidam os/as jovens a redigirem um manifesto. Nesta etapa, será preciso             

explicar com exemplos o que caracteriza um manifesto. 

Dica: 

Procure na internet exemplos de manifestos de coletivos ou grupos de ativistas LGBT             

brasileiros. 
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