Instruções para as Oficinas Temáticas
1. Objetivos e resultados esperados
As Oficinas Temáticas do VII Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos são
uma instância de trabalho grupal participativo. Consistem em 5 sessões integradas e
encadeadas numa sequência que orienta os diferentes aportes dos participantes para a
obtenção de um resultado relacionado com o eixo temático do Curso.
As Oficinas Temáticas do VII Curso perseguem os seguintes objetivos:
Ø Conhecer o grau de avanço que alcançaram no Brasil o reconhecimento e a
proteção jurídica do conjunto de direitos a estudar tal como estes foram
estabelecidos em documentos internacionais;
Ø Promover um intercâmbio de opiniões acerca das tendências mais relevantes
que envolvem a questão ao longo da última década;
Ø Discutir a pertinência e as possibilidades de gerar mecanismos de
monitoramento sobre o progresso no cumprimento dos compromissos
derivados das normas internacionais e interamericanas por parte dos estados,
nos campos temáticos assinalados.
Mediante as sinergias próprias do trabalho participativo e grupal nas Oficinas
Temáticas, busca-se promover nos participantes vários processos de ensinoaprendizagem:
Ø Da experiência individual até o trabalho coletivo, o que se expressa nos
produtos obtidos fruto do intercâmbio com os demais participantes no contexto
desta atividade.
Ø Do diagnóstico inicial do estado dos direitos à caracterização dos mesmos ao
nível nacional.
Ø

Da desconexão mútua e do trabalho por setores e instituições com vistas à
conexão e coordenação intersetorial e interinstitucional (a que se procura que
impulsionem ao retornar a seus lugares de trabalho).

Ø Em síntese, transitar de uma aprendizagem individual e acumulativa de
informação a uma aprendizagem grupal e proativa (participativa).

Concebido como um processo de construção de conhecimento com as e os
participantes do Curso, espera-se, ao se concluírem as 5 sessões de trabalho, haver-se
gerado os seguintes produtos:
Ø Um agrupamento da informação discutida pelos e pelas participantes sobre o
estado de proteção jurídica dos conjuntos de direitos a partir de sua
perspectiva institucional ou acadêmica, com indicação das principais variações
na última década.
Ø Um conjunto de contribuições (opiniões, comentários, sugestões) dos grupos e
trabalho sobre a viabilidade de medir progressos mediante o uso de um sistema
de indicadores; sobre a pertinência do tipo de indicadores elaborados para
realizar o exercício, e sobre a relação que se poderia estabelecer entre
indicadores de direito e indicadores sociais.
Ø Acordos e compromissos para desenvolver atividades de acompanhamento
deste exercício com a colaboração dos e das participantes nos meses
subsequentes, que permitam melhorar os resultados obtidos e tentar
apresentá-los publicamente desde a perspectiva institucional de cada
participante.

2. Organização do trabalho das Oficinas Temáticas:
Durante o Curso.
Realizam-se 5 sessões de Oficinas Temáticas, alternando reuniões plenárias (ao
princípio e ao final) e reuniões de grupos de trabalho. A Oficina Temática I se
desenvolve em dos segmentos: um em sessão plenária e outro em grupos de trabalho
constituídos de maneira combinada; as Oficinas II e III se desenvolvem em grupos de
trabalho distribuídos por temática de direito. A Oficina IV combina uma continuação da
sessão por temática de direito e uma sessão plenária final para compartilhar
conclusões.
Em cada um dos grupos de trabalho se incorpora um facilitador ou facilitadora. As e os
integrantes do grupo escolherão, quando seja necessário, um(a) participante
encarregado(a) de documentar as discussões e conclusões do grupo e um(a) porta-voz
ou relator(a) que as apresentará.

Depois do Curso.
Com os resultados das Oficinas Temáticas, a equipe coordenadora do Curso preparará
uma versão final (na forma de um relatório preliminar sobre o estado da proteção
jurídica dos DESC), que será remetido às e aos participantes.

De conformidade com os acordos e compromissos que tiverem sido tomados durante o
Curso, as e os participantes, individualmente ou em grupo, farão aportes, sugestões e
correções a esta versão preliminar, com as quais o IBDH-IIDH preparará uma versão
definitiva que possa ser divulgada pelos mesmos participantes em suas instituições e
pelo IBDH-IIDH em outros âmbitos.

3. Dias e horários das sessões das Oficinas
Constam no programa distribuído.

