
Respostas previstas na atividade de desenvolvimento. 

● A partir da leitura do artigo, que direito vocês entendem que está 
expresso ali? Que palavras mostram isso a vocês? 
 
Espera-se que os alunos identifiquem o direito de serem tratados de 
maneira igual, o que se marca principalmente pelo trecho “distinção de 
qualquer natureza”. Espera-se que eles entendam que a palavra 
“inviolabilidade” expressa aquilo que não se pode violar e no caso desta 
lei, especificamente, se refere ao direito de viver, ter liberdade, acesso à 
segurança e o direito de possuir bens, estabelecido pela palavra 
propriedade. Os incisos especificam que, independente do gênero, os 
direitos e as obrigações são as mesmas. Aqui é possível que os alunos 
façam uma relação com a luta pelo direito das mulheres, que ganham 
menos que os homens e sofrem assédio, por exemplo. A palavra senão, 
no inciso II, mostra que somos obrigados a realizar apenas o que está 
escrito na lei, sendo que aquilo que não é proibido por lei, fica a critério 
de nossa decisão. O inciso III proíbe a tortura, e essa proibição é expressa 
principalmente pelo trecho ”ninguém será submetido”. No inciso IV, 
ressalta-se que podemos dizer o que pensamos, mas a palavra “vedado” 
expressa que não podemos fazer isso anonimamente. Nesse momento, 
pode ser que os alunos tragam para a discussão as diferentes opiniões 
que circulam nas redes sociais e pode-se chamar a atenção para o fato de 
que todos têm o direito de se expressar, como mostra a palavra “livre”, 
mas não é por isso que devo concordar com tudo ou que todos 
concordarão comigo. 
 

● Essa é a lei em vigor em nosso país atualmente. Na opinião de vocês, o 
direito expresso nesse artigo está sendo garantido?  Por quê? 
 
Essa resposta é pessoal. Os alunos podem dizer que não, porque há 
muita violência nas ruas, então não há segurança, por exemplo. Podem 
chamar a atenção para os casos de feminicídio e assédio sexual, para o 
fato de as mulheres ganharem menos. Alguns podem dizer que o direito 
está garantido, sim, pois eles não são torturados, se sentem no direito de 
expressar-se. Nesse momento da aula, é importante chamar a atenção 
para o todo e não apenas para a realidade deles, visto que o Brasil é um 
país grande e que a lei se aplica a todos, portanto não é justo que a Lei 
seja assegurada para uns e para outros não.   

 


