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RESUMO  

Introdução: A Educação em Direitos Humanos ainda é pouco discutida em sala de aula. Temos 

o conhecimento de que os Direitos Humanos objetivam a construção de uma sociedade que 

vive e propaga o respeito à dignidade e busca formar cidadãos aptos para exercer a cidadania. 

Diante disso, a escola é um local de formação que pode propiciar uma mudança gradativa na 

maneira de ver os impactos sociais e políticos que acontecem no nosso país e no mundo. É 

papel da escola promover a transversalidade, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade deste 

tema em sala com espaços e tempos que permitam ao aluno discutir questões, conhecer e se 

engajar socialmente. Objetivo: Este artigo teve como objetivo apresentar os Direitos Humanos 

como ferramenta de ensino a fim de que auxilie na construção de uma sociedade mais 

humanizada. Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica, para a 

construção para parte teórica do artigo e a pedagogia de projetos para embasar as ações das 

sugestões de projetos de aula apresentados. Resultados e discussão: Utilizando os pressupostos 

da pedagogia de projetos e visando atingir os objetivos propostos, construímos duas sugestões 

de projetos de aula. No projeto 1 “Todos têm direito a educação” foi montado para o 5° ano do 

Ensino Fundamental. Partindo do livro “Malala: a menina que queria ir para a escola”, o projeto 

teve como objetivo possibilitar a discussão sobre o direito de estudar que todas as crianças 

devem ter, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e com o 
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Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O projeto 2 (“Volta ao mundo na Feira de Países”), 

voltado para o 4° ano do Ensino Fundamental, objetivou estimular o respeito a diversidade e a 

diferença presente em nossa sociedade como é apresentado pelo ECA e pela DUDH, utilizando 

como motivador das discussões o livro “Um outro país para Azzi”. Conclusão: A escola tem a 

função social de construir cidadãos críticos para que possam viver em sociedade, nesse sentido 

a formação de uma comunidade pautada no respeito e reconhecimento da diversidade e de seus 

direitos é fundamental para a construção da tolerância e do respeito ao outro. A ação docente, 

como mediadora do processo de ensino-aprendizagem, é essencial para a construção de uma 

escola mais democrática, cidadã e tolerante que propague uma práxis de respeito às diferenças 

e a diversidade, auxiliando a sociedade a ser mais comprometida com a dignidade humana e 

com uma cultura sem discriminações de nenhuma ordem.    
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