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Objetivo

Traçar um panorama do conhecimento dos estudantes do Ensino 

Médio a respeito dos Direitos Humanos e temas afins.

Foram recolhidas 15.015 respostas a partir de um questionário 

online.



Dados demográficos



Dos 15.015 respondentes

- 45,2% são do sexo masculino

- 54,8% são do sexo feminino

- 31,9% têm 16 anos

- 28,9% têm 17 anos

- 23,3% têm 15 anos

- 9,1% têm 18 anos

- 5,4% têm mais de 18 anos

- 1,4% têm 14 anos

- 36,1% estão no 1º ano do EM

- 32,9% estão no 2º ano do EM

- 29,5% estão no 3º do EM

- 1,5% estão no 4º do EM 

Técnico









- 98,8% são de naturalidade 

brasileira

- 1,2% são de naturalidade 

estrangeira

Em “qual das opções abaixo você 

considera a cor da sua pele/origem 

étnico-racial”:

- 47,6% identifica-se como brancos

- 40,4% identifica-se como pardos

- 5,6% identifica-se como pretos

- 3% identifica-se como amarelos

- 2,3% prefere não declarar

- 1,3% identifica-se como indígenas







- 64,8% não exerce atividade 

remunerada

- 35,2 exerce atividade remunerada

- 78,4% não contribui para a renda 

familiar

- 18,7% contribui para e é 

responsável por uma parte dela

- 1,6% contribui e é responsável pela 

maior parte dela

- 1,3% são os únicos responsáveis 

pela renda

Em “com quantas pessoas você vive? 

(pessoas que moram na mesma casa/ 

apartamento/terreno)”:

- 31,2% vive com 3 pessoas

- 27,1% vive com 4 pessoas

- 20,3% vive com duas pessoas

- 14% vive com 5 pessoas

- 4,4% vive com 6 pessoas

- 2,7% vive com mais de 6 pessoas











Questões Gerais



Em “Você sabe o que é Democracia?”:

- 55,6% afirma saber parcialmente

- 37,2% afirma saber plenamente

- 7,3% afirma não saber

Em “O Brasil é um país democrático?”:

- 48,4% concorda

- 27,9% ficou indeciso

- 11,8% discorda

- 9,4% concorda totalmente

- 2,5% discorda totalmente

Em “Você entende ser a Democracia 

um regime político melhor que o 

Totalitarismo (Ditadura)?”:

- 34,7% concorda

- 30,6% concorda totalmente

- 23,5% ficou indeciso

- 8,4% discorda

- 2,8% discorda totalmente









Escolha as três formas mais efetivas de participar nas decisões políticas, na sua opinião

- 77,3% escolheu "pelo voto na eleição dos representantes políticos"

- 37,6% escolheu "participação em Conferências e Audiências Públicas (votações e 

reuniões abertas a todos que quiserem ir)

- 35,1% escolheu "participação em órgãos de controle social (grêmio estudantil, conselho 

escolar, associação de moradores e conselhos públicos)

- 29,4% escolheu "por meio de Plebiscito e Referendo (o governo consulta a população)

- 26,1% escolheu "projetos de lei de iniciativa popular (abaixo assinados físicos ou online)"

- 16,1% escolheu "pela proposição de Ação Civil Pública (tipo de ação coletiva ou 

individual para garantir o bem do grupo)"

- 9,4% escolheu "pela proposição de Ações Populares (tipo de ação judicial individual)



Direitos Humanos



Em “Você sabe o que são os direitos 

humanos?”:

- 49,4% sabe parcialmente

- 48,4% sabe plenamente

- 2,2% não sabe

Em “Os direitos humanos são para 

todas as pessoas?”:

- 77,4% concorda

- 9,7% ficou indeciso

- 9,6% discorda

- 3,2% discorda totalmente

Em “Você é a favor dos Direitos 

Humanos?”:

- 82,9% afirma ser a favor 

- 12,3% afirma talvez

- 4,7% afirma não ser a favor

Em “Qual o seu nível de conhecimento 

acerca dos direitos humanos?”:

- 42,5% afirma ter conhecimento 

básico

- 43,2% afirma ter conhecimento 

intermediário

- 10,5% afirma ter conhecimento 

profundo

- 3,9% afirma não ter conhecimento













Em “Todas as pessoas merecem nascer 

sendo livres e iguais em direitos e 

dignidade?”

- 69,4% concorda totalmente

- 26,2% concorda

- 3% ficou indeciso

- 1% discorda

- 0,4% discorda totalmente

Em “Todas as pessoas devem ter 

liberdade de consciência e devem agir 

em relação uns aos outros com espírito 

de fraternidade?”:

- 45,9% concorda totalmente

- 43,9% concorda

- 8,3% ficou indeciso

- 1,5% discorda

- 0,4% discorda totalmente







As pessoas NÃO DEVEM ser discriminadas ou sofrer preconceito por raça (etnia), cor, sexo, 

língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição







Quais são os direitos humanos mais desrespeitados no Brasil, de acordo 

com a sua avaliação? Escolha no máximo três.

- 58,2% escolheu "Direito à Igualdade"

- 42,9% escolheu "Direito à Saúde"

- 40,7% escolheu "Direito a não sofrer discriminação por cor, raça, religião, 

orientação sexual ou procedência nacional"

- 34,1% escolheu "Direito à Educação"

- 26,2% escolheu "Direito a Trabalho e Emprego"

- 22% escolheu "Direito à Segurança Pública"

- 19,4% escolheu "Direito à Vida"



Destas violações, na sua opinião, quais deveriam ser tratadas como prioridade? 

Escolha três

- 74% elegeu “Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”

- 70,1% elegeu “Discriminação racial”

- 41,6% elegeu “Violação de direitos contra as mulheres”

- 39,1% elegeu “Discriminação contra lésbicas, gays, travestis e transexuais”

- 37,4% elegeu “Discriminação contra pessoas com deficiência”

- 12,9% elegeu “Violência policial e tortura”

- 12,4% elegeu “Ameaças a vítimas e testemunhas de crimes”

- 11,% elegeu “Violação dos direitos dos povos indígenas, quilombolas e/ou de outras 

comunidades tradicionais”

- 10,7% elegeu “Violação dos direitos da população em situação de rua”

- 6,4% elegeu “Falta de investigação dos mortos e desaparecidos durante o período de 

ditadura militar”

- 1,2% selecionou a opção "Outros"



- 69,3% já sofreu bullying

- 30,7% não sofreu bullying

- 58,1% afirma nunca ter praticado 

bullying

- 41,9% afirma já ter praticado 

bullying

Em “Qual é a sua principal reação 

quando presencia uma situação de 

bullying na escola?”:

- 47,4% dialoga e ajuda a vítima

- 31% denuncia o agressor aos 

coordenadores da instituição em 

que está

- 18,1% ignora o ocorrido

- 3,5% ignora porque o Bullying é só 

uma brincadeira inofensiva









Questões específicas por eixo



População de rua



Em “Na sua opinião, qual o principal 

motivo de existirem pessoas em 

situação de rua (pessoas que utilizam as 

ruas como moradia)?”:

- 39,5% considera o uso e abuso de 

álcool e outras drogas

- 38,8% considera a falta de políticas 

públicas para as pessoas pobres em 

relação à moradia

- 13,5% considera conflitos com a 

família

- 4,5% considera que é opção da 

própria pessoa

- 3,6% considera outros fatores

Em “A escola desenvolve ou já 

desenvolveu ação voltada ao respeito à 

população em situação de rua?”:

- 58,2% afirma que não

- 33,6% afirma que sim, algumas 

vezes

- 8,3% afirma que apenas uma vez







Igualdade e equidade de gênero



- 87,9% afirma que sabe o que é 

violência doméstica e familiar 

contra a mulher

- 9,9% afirma saber “mais ou menos”

- 2,2% afirma não saber

- 75,7% sabe o que é feminicídio

- 15,5% sabe “mais ou menos”

- 8,8% não sabe o que é feminicídio

Em “Na sua opinião, ainda existe 

machismo na nossa sociedade?”:

- 93,1% afirma que sim

- 4,7% afirma que talvez

- 2,2% afirma que não













Se a resposta tiver sido afirmativa nas questões indicadas acima, você acredita que a 

violência teria ocorrido caso a pessoa alvo da ação fosse do sexo masculino?



Caso tenha sofrido violência (física, psicológica, moral etc.) no ambiente escolar 

pela fato de ser mulher, você relatou a situação a algum (a) profissional da escola?











Igualdade étnico-racial









Caso tenha sido alvo de “piadas” e/ou “brincadeiras” relacionadas à cor da sua pele ou cabelo, ou outra 
característica étnico-racial etc., você relatou a situação a alguma pessoa da sua escola (professor/a, 
diretor/a, ou outro/a)?















Migrantes, refugiados e apátridas



Em “Os estrangeiros no Brasil (migrantes, 

refugiados e apátridas) merecem os 

mesmos direitos destinados aos 

brasileiros?”:

- 65,1% concorda 

- 25,5% ficou indeciso

- 9,4% discorda

Em “Os brasileiros que vivem em outro 

país merecem os mesmos direitos 

destinados aos nacionais daquele país?”:

- 67,3% concorda

- 24,8% ficou indeciso

- 7,9% discorda

Em “A escola desenvolve ou já 

desenvolveu ação voltada ao respeito 

das pessoas migrantes, refugiadas e 

apátridas?”:

- 36,4% não lembra

- 34,4% afirma que não

- 22% afirma que sim, algumas vezes

- 7,3% afirma que sim, uma vez









LGBT



Em “Você já presenciou alguma 

violência verbal contra outra pessoa por 

ela ser Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti 

ou Transexual?”:

- 56,2% afirma já ter presenciado

- 43,8% afirma não ter presenciado

Em “Você já presenciou alguma 

violência física contra outra pessoa por 

ela ser Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti 

ou Transexual?”:

- 74,8% afirma não ter presenciado

- 25,2% afirma já ter presenciado

Em “A escola desenvolveu já 

desenvolveu ação voltada ao respeito 

dos direitos das pessoas LGBT?”:

- 39% afirma que não

- 35,2% afirma que não lembra

- 25,8% afirma que sim, algumas 

vezes









Direito Humano à alimentação adequada



Em “Você sabe o que é direito humano 

à alimentação adequada?”:

- 75,5% afirma que sim

- 24,5% afirma que não

Em “A escola desenvolve ou já 

desenvolveu ação voltada ao direito 

humano à alimentação adequada?”:

- 33,5% afirma que sim, algumas 

vezes

- 30,1% não soube responder

- 27,7% afirma que não

- 8,7% afirma que sim, uma vez

Em “Para você, alimentos orgânicos 

são:”:

- 42,5% afirma serem alimentos sem 

a presença de agrotóxicos

- 11,7% afirma serem alimentos sem 

a presença de componentes 

transgênicos (geneticamente 

modificados)

- 36,1% afirma serem as duas opções 

anteriores

- 9,7% afirma ser nenhum das 

alternativas









Política de Assistência Social





Assinale sobre os equipamentos da Assistência Social 

que você conhece:

- 85,1% conhecem o “CRAS - Centro de Referência de 

Assistência Social”

- 30,7% conhecem o “CREAS - Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social”

- 10,3% conhecem nenhum equipamento da 

Assistência Social

- 4,9% conhecem o “Centro Pop - Centro de 

Referência Especializado para Pessoas em Situação 

de Rua”

- 1,2% conhecem “Outros”







Assinale os benefícios da Assistência Social que você 

conhece:

- 92,8% conhecem o “Programa Bolsa Família”

- 29,1% conhecem o “Cadastro Único para Programas 

Sociais”

- 18,9% conhecem a “Medida Socioeducativa”

- 7,1% conhecem o “BPC - Benefício de Prestação 

Continuada”

- 6,1% conhecem o “Benefício Eventual”

- 2,1% conhecem “Outros”







Povos e Comunidades Tradicionais





Selecione abaixo os povos e comunidades tradicionais 

existentes no Estado do Paraná que você conhece ou já 

ouviu falar:

- 87,9% selecionaram “Povos indígenas”

- 55,1% selecionaram “Povos ciganos”

- 34,6% selecionaram “Benzedeiras e Benzedores”

- 27,5% selecionaram “Pescadores e pescadoras 

artesanais”

- 25,2% selecionaram “Quilombolas”

- 10,4% selecionaram “Comunidades de terreiro”

- 7,6% selecionaram “Ilhéus. Ribeirinhos, atingidos pelas 

barragens”

- 7,1% selecionaram “Caiçaras”

- 6,1% selecionaram “Povos de Faxinais ou faxinalenses”

- 3,1% selecionaram “Cipozeiras”

- 2,7% selecionaram “Outros”




