
MÓDULO 2



Nesta 2ª parte do curso “Os ODS no meu 

local: Diagnóstico”, vamos iniciar um 

processo que pode se tornar, pouco mais à 

frente, uma atitude transformadora. 

Tendo como base os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, os 

participantes da Jornada Cidadania nas 

Escolas poderão ajudar suas equipes a 

compreender as principais questões da 

localidade em que está inserida a escola, a 

partir do preenchimento de um 

diagnóstico.

Os demais participantes do curso também 

deverão refletir, de modo geral, sobre o seu 

local.

Mas antes, vamos falar um pouco sobre 

nossos direitos. Acompanhe.



Os direitos humanos consistem em 

direitos naturais e universais garantidos a 

toda e qualquer pessoa.

Esses direitos visam proteger cada 

indivíduo de omissões ou ações contrárias 

à dignidade humana, independente da 

condição cultural, social e econômica; ou de 

sua cor, etnia, gênero, religião, sexo ou 

posicionamento político.

Quando os direitos humanos são firmados 

em determinado ordenamento jurídico, 

como nas Constituições, eles passam a ser 

chamados de direitos fundamentais.

Direitos Humanos



A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, assinada pela primeira vez 

pelos países membros das Nações Unidas 

há 70 anos, em 1948, serve como base 

para muitas Constituições e Tratados 

Internacionais.

Declaração Universal

dos Direitos Humanos

Íntegra disponível na

biblioteca do curso.



Clique nas imagens para assistir série de

vídeos curtos

Créditos: Série Direitos humanos. FGV Direito SP. Publicado originalmente

em 09/2014. Licença padrão do YouTube.

Direitos Humanos | O que são?

Direitos Humanos | Dignidade

Direitos Humanos | Liberdade

Direitos Humanos | Igualdade

https://www.youtube.com/watch?v=zoC-_joJgYA&list=PLBFR-vj94HFEwLdvsHfASgTpOUq7miKVF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RkGvgoWY1BY&index=3&list=PLBFR-vj94HFEwLdvsHfASgTpOUq7miKVF
https://www.youtube.com/watch?v=2mOkjkBxAJg&index=4&list=PLBFR-vj94HFEwLdvsHfASgTpOUq7miKVF
https://www.youtube.com/watch?v=7wbIQRzggTI&index=1&list=PLBFR-vj94HFEwLdvsHfASgTpOUq7miKVF


No Brasil, a Constituição Federal garante 

diversos direitos humanos e sociais, tais 

como: a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social; a proteção à 

maternidade e à infância, a proteção à 

integridade física e à dignidade; a 

assistência aos desemparados, o direito à 

vida e à liberdade, a liberdade de opinião e 

de expressão.

Dentro de um sistema equilibrado, os 

direitos humanos são interligados, se 

complementam. Por exemplo, quando 

falamos do direito básico à educação, 

saúde e alimentação, sabemos que estão 

associados ao direito à dignidade e à vida.

Mas é fundamental haver democracia para 

a realização desses direitos.



O sociólogo Herbert de Souza, Betinho, 

explicava que “uma sociedade democrática 

é uma relação entre cidadãos e cidadãs. É 

aquela que se constrói da sociedade para o 

Estado, de baixo para cima, que estimula e 

se fundamenta na autonomia, 

independência, diversidade de pontos de 

vista e, sobretudo, na ética – conjunto de 

valores ligados à defesa da vida e ao modo 

como as pessoas se relacionam, 

respeitando as diferenças, mas defendendo 

a igualdade de acesso aos bens coletivos”.

Para o alcance da democracia, Betinho 

defendeu 5 princípios: igualdade, 

diversidade, participação, solidariedade e 

liberdade.



No ano passado, quando completou 20 

anos da morte de Betinho, o COEP reuniu 

depoimentos de artistas e intelectuais para 

celebrar a memória do sociólogo e trazer 

reflexões sobre cada um dos 5 princípios.

Tudo isso está registrado no site 

www.celebrarbetinho.org.br. 

Os vídeos, você assiste a seguir:

http://www.celebrarbetinho.org.br/


Créditos: Celebrar Betinho. COEP em parceria com a COPPE/UFRJ. Rede

Mobilizadores. Agosto, 2017. Licença padrão do Youtube.

A jornalista e escritora Eliane 

Brum fala sobre Igualdade

O ator e diretor Wagner Moura 

fala sobre Participação

O filósofo e professor Mário 

Sergio Cortella fala sobre 

Solidariedade

A antropóloga, professora e 

escritora Rosiane Rodrigues fala 

sobre Diversidade

O músico, compositor e arte-

educador Negro Grilo fala sobre 

Liberdade

http://www.celebrarbetinho.org.br/participacao/
http://www.celebrarbetinho.org.br/solidariedade/
http://www.celebrarbetinho.org.br/igualdade/
http://www.celebrarbetinho.org.br/diversidade/
http://www.celebrarbetinho.org.br/liberdade/


A gente sabe que o Brasil ainda enfrenta a 

desigualdade social e crises em diversos 

âmbitos.

Então chegou a hora de pensar. O que 

podemos fazer para ajudar?

Clique na imagem para assistir ao vídeo

Créditos: Direitos humanos. Apesar de diferentes, somos todos livres e

iguais. Parceria entre o Instituto Coca-Cola Brasil e a ONU Mulheres, em

colaboração com o IBAM. Publicado originalmente em 16/03/2016. Licença

padrão do YouTube.

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


Agora que já refletimos sobre os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável e sobre os 

direitos de cada uma e cada um de nós, 

vamos falar sobre os ODS no seu local, 

para obtermos um diagnóstico.

No conceito geral, o diagnóstico é um 

instrumento para identificar objetivos e 

estabelecer prioridades e metas de uma 

ação. Com ele é possível apontar 

potencialidades e condições básicas para 

uma mudança.

O diagnóstico deve ter sempre um 

elemento norteador, uma razão de ser. 

Deve refletir e traduzir o que se quer 

alcançar.

Os ODS no meu local: 

Diagnóstico



A Jornada Cidadania nas Escolas nos 

leva a refletir sobre os ODS, nas áreas 

Pessoas, Planeta e Paz; sobre nossos 

direitos humanos e sociais; e sobre os 5 

princípios da democracia.

O objetivo dessas reflexões é despertar 

diferentes maneiras de compreender e de 

relacionar esses conceitos globais com a 

realidade do seu local.

Suas percepções serão descritas nessa 

parte final do curso, que consiste no 

preenchimento de um formulário online. 



Todos os participantes deste curso devem 

preencher o formulário, inclusive os que 

não participam da Jornada* mas desejam 

concluir as atividades propostas.

Portanto, a partir de agora, você deve:

. Acessar o formulário (link na última 

página)

. Ler todas as questões, tomar nota do que 

pretende informar e refletir sobre as 

respostas que poderá fornecer

. Reunir as informações solicitadas, 

responder e enviar o formulário, pela 

internet

*Se participante da Jornada, aguarde o contato do(a) 

Facilitador(a) de sua equipe para que marquem uma 

discussão, em grupo, sobre as questões apontadas.



Algumas informações                                                   

complementares que 

merecem sua atenção:

. Será validada a conclusão do curso somente 

aos participantes que acessarem os materiais: 

Módulo 1, Módulo 2 e Biblioteca Complementar; 

e que, obrigatoriamente, responderem e 

enviarem, pela internet, o formulário de 

Diagnóstico.

. Este curso é o primeiro de uma série de 3 cursos 

que fazem parte da Jornada Cidadania nas Escolas. 

É indispensável finalizar os 3 cursos para receber 

certificado de conclusão. Este será encaminhado 

para o e-mail indicado no cadastro dos concluintes.



! Atenção: Para que seja validada a sua 

participação neste curso é imprescindível 

preencher o formulário de Diagnóstico.

Clique aqui

para preencher

o formulário

http://cidadanianasescolas.org.br/formulario-diagnostico/
http://cidadanianasescolas.org.br/formulario-diagnostico/
http://cidadanianasescolas.org.br/formulario-diagnostico/

