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7. Projeto integrador 

Título: Direitos humanos 

Tema Direitos humanos 

Problema central 
enfrentado 

O que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

Produto final Campanha informativa virtual 

Justificativa 

O aluno do 9º ano do Ensino Fundamental deve ser preparado para compreender o mundo 

em que vivemos, e qual é o seu papel nele. Nesse sentido, é de extrema importância que os alunos 

conheçam quais são os direitos humanos básicos, e por que eles constituem a  base para nossa 

convivência em sociedade. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo -se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  
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• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de conhecimento Habilidade 

História 
A Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a questão  
dos Direitos Humanos 

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos 
dessa organização. 
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de 
afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, 
valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para 
a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. 

Língua 
Portuguesa 

Leitura - Apreciação e réplica 
(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, 
posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia quando for o caso.  

Planejamento de textos  
de peças publicitárias  
de campanhas sociais 

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre 
sugestões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou 
comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou 
evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, 
spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, 
áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das 
estratégias de persuasão que serão utilizadas etc.. 

Leitura - Relação do verbal 
com outras semioses 

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens 
variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto 
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as características das multissemioses e dos 
gêneros em questão. 

Análise de textos 
legais/normativos, 
propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) Analisar a forma composicional de textos pertencentes a 
gêneros normativos/jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como 
propostas, programas políticos (posicionamento quanto a diferentes 
ações a serem propostas, objetivos, ações previstas etc.), propaganda 
política (propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas 
em discussão) e textos reivindicatórios: cartas de reclamação, petição 
(proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas 
linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos 
pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção de textos mais 
adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido. 

Duração 

Tempo estimado de um bimestre (dois meses) para aplicação deste projeto, caso seja dedicada 

uma aula por semana de uma das disciplinas.  

 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Material necessário 

• Impressões em folha sulfite A4; 

• Computadores e projetor digital, com aparelho de reprodução de som; 

• Lápis de cor e canetas coloridas ou tesouras sem ponta e cola bastão, ou ainda, caso seja 
possível, computadores com acesso à internet para uso dos alunos em grupo. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Sugerimos que a coordenação desse projeto fique a cargo do professor de História, que deverá 

ter amplo domínio sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como compreensão de sua 

importância. Ele deverá também conhecer a influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

na Constituição Brasileira de 1988. O professor de Língua Portuguesa auxiliará os alunos na análise e 

compreensão da Declaração e na construção de uma campanha informativa com base nesse documento. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – O que são direitos humanos? 

O objetivo deste projeto é que os alunos compreendam a importância da garantia e do respeito 

aos direitos humanos para a vida em sociedade. Nesse sentido, uma introdução possível ao tema é 

discutir com os alunos qual é a concepção de direitos humanos, e como ela evoluiu até o documento 

que será analisado nas próximas etapas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 

Para começar a discussão, o professor pode pedir para os alunos que consultem um 

dicionário e definam o que é “direito”, recolhendo as respostas em seguida. A partir disso, o debate 

prossegue com novas perguntas: O que são direitos humanos? Quem usufrui desses direitos? As 

respostas podem se utilizar da ideia de que os direitos humanos são direitos atribuídos a todos os 

seres humanos, sem restrições.  

Em seguida, explique aos alunos que a Declaração de Independência dos Estados Unidos 

(1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa (1789) podem, 

por vezes, ser consideradas precursoras das cartas de direitos humanos. Isso se dá porque elas 

discorrem acerca de direitos inalienáveis e fundamentais, em trechos como: 

Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os 

homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que 

entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade.  
(Declaração de Independência – EUA, 1776) 

Art.1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 

sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. / Art. 2.º A finalidade de toda 

associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. 

Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 
(Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão – França, 1789) 
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Entretanto, boa parte de suas sociedades ainda aceitavam que uma parcela da população fosse 

privada desses direitos, geralmente reservados a homens proprietários e excluindo mulheres e escravizados, 

por exemplo. Isso demonstra o quanto já foi conquistado em termos de direitos humanos igualitários, 

mas também o quanto esses direitos não são, efetivamente, garantidos a todos nos dias atuais.  

Feita essa introdução, o professor pode, então, exibir para a turma o seguinte vídeo, produzido 

pelo canal ONU Mulheres Brasil, e disponível em: <https://youtu.be/hGKAaVoDlSs> (acesso em 3 out. 

2018). Trata-se de uma animação explicativa acerca dos direitos humanos como expressos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 

Depois da exibição, uma série de perguntas pode auxiliar na sistematização do entendimento 

dos alunos. Peça que se organizem em duplas e respondam:  

1. Existe algum critério que exclua alguém dos direitos humanos?  

2. Os direitos humanos sempre foram reconhecidos?  

3. Quais são as três principais características dos direitos humanos? O que significa cada uma?  

4. Quais exemplos de direitos humanos são apresentados no vídeo?  

5. Atualmente, todos têm esses direitos garantidos?  

As respostas devem convergir para o entendimento de que os direitos humanos devem ser 

garantidos a todos, sem qualquer tipo de discriminação; que são universais, indivisíveis e interdependentes; 

e que são fruto de conquista ao longo do tempo.  

Etapa 2 – O que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos?  

O objetivo desta segunda etapa passa a ser a leitura guiada da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos na íntegra. Para isso, o professor pode distribuir aos alunos impressões da Declaração, 

retirada do site da ONU (disponível em: 

<www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por> acesso em: 10 out. 2018). Recomenda-

se seja realizada uma leitura coletiva, com cada aluno lendo um parágrafo. 

A Declaração consiste em um Preâmbulo e 30 artigos, referentes aos direitos fundamentais e 

inalienáveis de que todos os seres humanos são dotados. Depois da leitura do Preâmbulo, recomenda-

se uma primeira pausa, na qual o professor discute com os alunos – retomando o conteúdo das aulas – 

o contexto em que foi escrita a Declaração. Para isso, faça as seguintes perguntas:  

1. Qual é a data em que foi publicada a Declaração?  

2. Qual organização a assinou?  

3. Quais foram os antecedentes que deram origem a essa organização? Ela foi criada com qual 
objetivo?  

https://youtu.be/hGKAaVoDlSs
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
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Isso permite guiar a aula para a conclusão de que a Declaração Universal dos Direitos  

Humanos foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que por sua vez é fruto do fim da 

Segunda Guerra Mundial. Essa contextualização é importante para relembrar o papel que os 

horrores do conflito e as políticas de extermínio perpetradas por regimes nazifascistas tiveram na 

percepção mundial da necessidade de reafirmar os direitos fundamentais dos seres humanos. 

Com isso, o professor pode continuar a leitura da Declaração com a sala, informando aos 

alunos que façam questões caso não entendam o significado de algum dos artigos, e anotem outras 

questões menos imediatas para o final. Feita a leitura dos artigos, o professor pode abrir espaço para 

dúvidas e questões. E então iniciar um debate: Para que servem os direitos humanos? 

É importante deixar que os alunos elaborem suas respostas e compartilhem com a sala, 

porém tenha cautela com quaisquer respostas que desrespeitem os direitos humanos, diminuindo ou 

relativizando sua importância. Espera-se que os alunos concluam, por meio desse debate, que os 

direitos humanos são necessários para garantir que todos tenham a chance de viver uma vida digna e 

igualitária, o que possibilita a estruturação de uma base fundamental para a construção de uma 

sociedade mais justa. 

Dessa forma, espera-se que os alunos compreendam quais são os principais direitos humanos, 

de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e sua importância para a vida 

em sociedade. 

Etapa 3 – Como podemos incentivar o conhecimento e respeito aos direitos humanos? 

Nesta etapa final, o professor apresenta aos alunos a proposta de produto final para este 

projeto: que os alunos criem, em conjunto, uma campanha informativa sobre os direitos humanos 

previstos na Declaração Universal da ONU. 

Essa campanha deverá ser composta dos elementos descritos a seguir. 

Apresentação: explicando algumas das questões discutidas durante o projeto e a proposta 

do projeto: O que são direitos humanos?; Para que servem?; Quais são suas principais características?; 

Por que são importantes?. Cada resposta deverá ser feita em um parágrafo curto e colocada em um 

quadro separadamente. 

Ilustrações: cada uma correspondente a um artigo da Declaração. A técnica de criação pode 

ser decidida pela turma (desenho, pintura, colagem, fotografia, ou também ilustração digital). Elas 

devem ser digitalizadas e colocadas junto com o artigo correspondente em um quadro separadamente. 

Como modelo, o professor pode apresentar à classe o livro ilustrado da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, criado e divulgado pela ONU. A versão está em inglês, mas serve como modelo para 

inspirar os alunos (disponível em: <www.un.org/en/udhrbook/index.shtml> acesso em 10 out. 2018).  

Para a realização dessa campanha sugere-se que, num primeiro momento, a classe escreva 

as apresentações em conjunto, com reunião de todos na elaboração da parte escrita; e então, num 

http://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml


 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

segundo momento, os alunos sejam divididos em pequenos grupos e recebam um número igualitário 

de artigos para ilustrar. 

Quando a apresentação e as ilustrações estiverem prontas e digitalizadas, o professor pode 

reuni-las em um álbum de imagens, formando um livro digital. Esse livro pode ser impresso,  

entregando uma cópia a cada aluno, para que leve para sua casa e apresente à sua família. Outra 

cópia pode ser deixada na escola – na biblioteca, caso haja uma, exposta no mural da sala ou na 

mesa do professor. 

Por fim, o professor pode discutir com a turma a possibilidade de publicar a campanha na 

internet, seja em um blog criado com esse propósito, seja nas redes sociais, compartilhando-a com 

seus contatos como parte do propósito de divulgação da informação sobre direitos humanos e  

sua importância.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Esta etapa final é voltada para a reflexão sobre o projeto que foi concluído, dando um  

momento aos alunos para expressarem suas experiências. Com a sala organizada em uma roda ou 

semicírculo, peça que eles reflitam sobre os seguintes aspectos do projeto: 

• Conteúdo aprendido 

• Dificuldade das questões propostas 

• Debates da sala 

• Dificuldade da produção final 

Em seguida, permita que expressem suas opiniões acerca dos critérios sugeridos, mas 

também os instruindo a tecer críticas construtivas sempre que possível – dando uma sugestão para 

melhorar aquilo que criticam. Tente tomar nota das críticas e sugestões mais recorrentes, para que 

em anos posteriores o projeto continue melhorando. 

Por fim, peça que os alunos também façam uma autoavaliação de seu desempenho durante 

as atividades. É possível sugerir critérios como presença, participação ativa, e respeito ao debate, por 

exemplo. Essa autoavaliação pode ser escrita em uma folha de caderno e entregue com nome, e é 

um importante mecanismo para o professor compreender as percepções individuais de cada aluno, e 

suas reações ao que foi proposto durante o projeto.  

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Livros 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 

Saraiva, 2001. 

HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2009. 
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Vídeos 

“Direitos Humanos” – Vídeo em português produzido pelo canal ONU Mulheres 

Brasil, utilizado na Etapa 1 deste projeto, sobre direitos humanos a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs>. Acesso em: 10 out. 2018. 

“Universal Declaration of Human Rights – Illustrated” – Versão ilustrada, em inglês, 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada e disponibilizada pela ONU,  

e utilizada como modelo para o produto final deste projeto. Disponível em: 

<www.un.org/en/udhrbook/index.shtml>. Acesso em: 10 out. 2018. 

“Universal Declarations of Human Rights” – Vídeo em inglês (sem legendas em 

português) produzido pela ONU acerca da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos: Disponível em: 

<www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5RR4VXNX3jA>. Acesso em: 10 

out. 2018. 

“What are Human Rights?” – Vídeo em inglês (com legendas em português) 

produzido pelo canal TED-Ed, para uso educacional sobre os direitos humanos. 

Disponível em: <https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-universal-human-rights-

benedetta-berti#watch>. Acesso em: 10 out. 2018. 

http://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs
http://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5RR4VXNX3jA
https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-universal-human-rights-benedetta-berti#watch
https://ed.ted.com/lessons/what-are-the-universal-human-rights-benedetta-berti#watch

