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Resumo: Este trabalho relata as atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão Internacionalização, cidadania 

e direitos humanos: do intercâmbio as migrações contemporâneas através do subprojeto Educação e cidadania. A 

reflexão sobre os direitos humanos aliada a temas atuais como migrações não pode ser descolada de todo o 

processo educativo, em especial, com adolescentes. Dentre os objetivos visa trabalhar com adolescentes os direitos 

humanos, ressaltando a importância do respeito mútuo entre os seres humanos. A proposta contempla o objetivo 

do projeto de realizar atividades que visem e incentivem a troca de experiências entre pessoas de todo mundo, de 

modo a envolver culturalmente os jovens de diferentes formações, culturas, religiões e interesses com o eixo único 
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de se tornar agente de mudança positiva na sociedade contemporânea. Através dessa perspectiva, cumpre-se um 

dos princípios da extensão de proporcionar a interação entre Universidade e Comunidade, promovendo acesso à 

informação e diversidade cultural. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Migrações. Educação.   

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Internacionalização, Cidadania e Direitos Humanos: do intercâmbio as migrações 

contemporâneas – INTERMIG. 

 

PÚBLICO-ALVO  

O Projeto de Extensão destina-se a atuação direta junto aos alunos internacionais da 

UEPG, grupos de apoio e atenção à refugiados, migrantes e apátridas; assim como, o 

desenvolvimento de atividades que levem informação a respeito dos objetivos do programa aos 

demais estudantes e comunidade em geral. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A sede do projeto está localizada no campus central da UEPG, contudo há atividades 

voltadas a comunidade que são realizadas fora do espaço do Campus, como a oficina 

apresentada neste trabalho, realizada junto ao Colégio Estadual Senador Correia. 

 

JUSTIFICATIVA 

Candau (1999), ressalta a importância da reflexão sobre os Direitos Humanos na 

América Latina, considerando a histórica recente de repressão e violação de direitos, cuja 

impunidade ganhou visibilidade nas últimas décadas, mas que ainda mantém forte influência 

no conservadorismo político-social expresso nas diversas esferas da sociedade brasileira.  

Demonstra-se assim, a importância em se discutir temas polêmicos, como a migração, 

sobretudo com o aumento da chegada de migrantes refugiados que por diversas vezes têm sido 

motivo de conflitos, preconceitos e disseminação de notícias sensacionalistas xenofóbicas.  
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Dessa forma, a atividade desenvolvida, foi pensada com o intuito de dar visibilidade 

aos processos migratórios contemporâneos, buscando o diálogo entre os estudantes 

universitários e secundaristas. Assim, sua realização considerou aspectos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, aliada à temas atuais que têm sido abordados pela mídia. 

Através dessa perspectiva, cumpre-se um dos princípios da extensão de proporcionar 

a interação entre Universidade e Comunidade, promovendo acesso à informação e diversidade 

cultural.  

 

OBJETIVOS 

A oficina realizada teve como principais objetivos:  

 Apresentar a constituição dos direitos humanos, sua história, características e 

contextualização dos dias atuais; 

 Discutir o significado dos direitos humanos ressaltando a importância do respeito mútuo 

entre os seres humanos; 

 Exemplificar a questão dos refugiados que tem sido alvo da discussão sobre direitos 

humanos. 

A proposta contempla o objetivo do projeto de realizar atividades que visem e 

incentivem a troca de experiências entre pessoas de todo mundo, de modo a envolver 

culturalmente os jovens de diferentes formações, culturas, religiões e interesses com o eixo 

único de se tornar agente de mudança positiva na sociedade contemporânea.  

 

METODOLOGIA  

A atividade foi desenvolvida junto a turma do último ano ensino fundamental do 

Colégio Estadual Senador Corrêa localizado no Município de Ponta Grossa, utilizando-se de 

dinâmicas que incentivassem a interação. O trabalho pautou-se na pedagogia freiriana 

(FREIRE, 1997), onde se busca criar possibilidades para que o indivíduo participe da 

construção do conhecimento a partir da sua própria realidade.  

A oficina teve início com o questionamento “O que são direitos humanos?” levando 

em conta que a maioria deles não havia tido um contato prévio com o tema e por isso, não havia 

se perguntado exatamente “ao que e a quem” esses direitos se referem. 
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Foi apresentado a eles um resumo histórico da instituição dos direitos, seguido da 

apresentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, explicando seus pontos 

principais, relacionando-os a sua aplicabilidade no contexto atual; com o objetivo de conduzir 

a reflexão em direção a situação dos migrantes e refugiados, sobretudo venezuelanos, que 

chegam ao Brasil. 

Utilizou-se também de dinâmica, através da divisão da turma em grupos que 

receberam cartões contendo um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

para que através deles pudéssemos discutir aspectos como:  

 Esse direito tem sido respeitado na nossa sociedade?  

 A educação e a escola colaboram para a promoção desse direito? 

 Qual a minha postura em relação a esse direito no dia-a-dia? 

Discutindo assim, a aplicabilidade e relação entre os Direitos Humanos e o contexto 

dos estudantes presentes na oficina.  

 

RESULTADOS 

A oficina possibilitou a percepção da carência desse tipo de debate junto aos 

adolescentes, sobretudo na rede pública de ensino que muitas vezes veem as questões 

internacionais como algo muito distante da sua realidade. 

Sendo assim, dentro das perspectivas abordadas foi dado ênfase ao artigo XIV da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos o qual diz: “1. Todo ser humano, vítima de 

perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 2. Este direito não 

pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito 

comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.” (ONU, 2009, p. 

8-9). Foi possível perceber que os estudantes desconheciam esse direito, assim como a carta de 

direitos como um todo, construindo argumentos baseados somente nas notícias sensacionalistas 

veiculadas pela mídia. 

Também se mostrou de extrema relevância esclarecer que migrar para outro país 

sobre tudo em condições de perseguição constitui-se como um direito reconhecido no Brasil 

(BRASIL, 2018). Essa reflexão contribuiu para a construção de uma visão mais humanitária 

sobre a questão dos migrantes e refugiados que chegam ao Brasil atualmente. 
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No decorrer da oficina os estudantes demonstraram bastante dúvidas e curiosidade 

sobre o assunto, demonstrando assim, a necessidade de dar continuidade ao projeto durante o 

ano de 2019.  Sendo que através dessa interação também se tornou visível o alcance dos 

objetivos a que se propôs o projeto de levar informação e promover o debate acerca do tema 

das migrações contemporâneas. 

 

FOTO(S) 

Figura 1 – Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Legenda: Material utilizado para interação com os estudantes durante a realização da oficina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os objetivos da ação extensionista foram alcançados, uma vez que verificou-se uma 

participação ativa das crianças e adolescentes na oficina pedagógica sempre indagando, fazendo 

perguntas, levantando questões, compartilhando vivências.  

É válido salientar a importância do projeto INTERMIG nesta proposta, uma vez que 

contribui tanto no conhecimento e formação das crianças e adolescentes, como também na 

mobilização e na luta para efetivação dos direitos dos mesmos. Neste sentido, a experiência 

vem possibilitando aos acadêmicos o desenvolvimento das capacidades políticas, pedagógicas, 

favorecendo o crescimento humano e profissional, visto que foi possível desenvolver ações que 

contribuam na consolidação de um mundo melhor. 
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