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Antes de ler o livro

1. Reflexão inicial – significado de palavras e o 
uso no dia a dia 

Faça uma lista na lousa com as palavras cita-
das na contracapa do livro Tem lugar aí pra mim?: 
preconceito, discriminação, racismo, estereótipo, 
bullying, homofobia.

Discuta com os alunos o significado de cada 
uma dessas palavras e como as ações relaciona-
das a elas estão presentes em seu cotidiano, in-
centivando os a turma a compartilhar opiniões 
e experiências.

Depois, escreva uma segunda lista de pala-
vras, também a partir da contracapa do livro: 
respeito, direito, cidadania, igualdade, diversi-
dade, paz.

Retome a discussão perguntando o significado 
dessas palavras e como elas se relacionam à primei-
ra lista analisada por eles.

Novamente, questione como essas palavras se 
relacionam ao cotidiano deles e avalie, coletiva-
mente, qual lista se faz mais presente na realidade 
da turma, a primeira ou a segunda.

Leia com os alunos a contracapa do livro, ex-
pondo que essas temáticas serão aprofundadas ao 
longo da leitura.

2. Olhar para o próprio umbigo – discussão e 
análise crítica

Leia para a turma o título da apresentação do 
livro e o conteúdo da página 4. Ao final pergunte:

•  Que lugar era esse?
•  Quando isso aconteceu?
Permita que os alunos exponham suas opiniões 

livremente e verifique se relacionam essas situações 
à realidade cotidiana, vivida por eles.

Se necessário, isole as situações para que reflitam 
mais a fundo, fazendo perguntas, como:

•  Em nossa realidade é comum tratar as diferen-
ças com risinho, com piada?

(Leve-os a dar exemplos concretos.)
Leia o seguinte trecho da página 5: “discrimi-

na, trata mal, despreza, não contrata, não cumpri-
menta, não convida pra festa, grita, xinga e bate, e 
prende alguém só porque essa pessoa é diferente – na 
cor da pele, na religião que ela segue, na etnia a 
que ela pertence, no tipo de corpo que ela tem, no 
tipo de namorada ou namorado que ela ama, se 
ela é homem ou mulher, se é criança ou se já viveu 
muito, se tem um problema na perna, se tem uma 
marca no rosto…”.

Então, questione o quanto nossa realidade co-
tidiana se aproxima ou se distancia desse cenário. 
Retome os questionamentos iniciais:

Tem lugar aí pra mim?
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•  Que lugar era esse?
•  Quando isso aconteceu?
Leia o texto da página 5 coletivamente e, depois, 

discuta com a turma o que pode ser feito para mu-
dar a nossa história e garantir um final feliz. 

depois de ler o livro

1. Direitos humanos: respeitar ou não? – debate 
e análise crítica de nossa realidade

Habilidades da BNCC

• (EF69LP11) Identificar e analisar posicionamen-

tos defendidos e refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões e debates 

(televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), 

entre outros, e se posicionar frente a eles.

• (EF69LP14) Formular perguntas e decompor, 

com a ajuda dos colegas e dos professores, tema/

questão polêmica, explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes diversas informa-

ções ou dados que permitam analisar partes da 

questão e compartilhá-los com a turma.

• (EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos 

de opinião, editoriais, cartas de leitores, comen-

tários, posts de blog e de redes sociais, charges, 

memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica 

e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e 

opiniões relacionados a esses textos.

Retome os direitos humanos apresentados nas 
páginas 50-55 e converse com a turma sobre a rea-
lidade local, fazendo perguntas, como: 

•  Todos têm seus direitos respeitados em nossa 
comunidade?

•  Há pessoas marginalizadas? Quais? Por quê?
•  Existem situações nas quais os direitos huma-

nos são desrespeitados em nossa cidade? E em 
nosso país? 

•  Qual dos direitos lidos vocês consideram que 
é o mais respeitado em nosso país? E qual é o 
mais desrespeitado?

Releia com a turma o seguinte trecho da página 
9: “No começo do começo do bicho humano, não havia 
essa coisa de direitos humanos, e você só contava mesmo 
com a sorte e nada mais. Se você tivesse nascido na tur-
ma certa, você estaria na boa, mas se nascesse no time 
errado... você estaria super extra máxi encrencado”.

Então, discuta:
•  Essa situação mudou?
•  Os direitos humanos garantem que essa reali-

dade seja de fato diferente?
•  Ou a origem da pessoa ainda determina muita 

coisa?
•  Como é a realidade de nosso país?
Oriente um debate crítico e, se considerar ade-

quado, forneça conteúdo complementar para que os 
alunos leiam e discutam, como os disponíveis em:

•  http://observatorio3setor.org.br/carrossel/
jovens-negros-tem-risco-de-morte-3-vezes-
-maior-no-brasil/ 

•  https://www.bbc.com/portuguese/brasil- 
36461295 

•  https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
ericafraga/2017/11/1933714-educacao-no-
-brasil-e-farta-em-desrespeito-a-direitos-hu-
manos.shtml 

•  https://www.cartacapital.com.br/revista/ 
987/2017-foi-ano-de-grave-deterioracao-da-
-situacao-dos-direitos-humanos-no-brasil 

•  http://vladimirherzog.org/brasil-retrocedeu-
-na-garantia-dos-direitos-humanos-em-2017-
-aponta-anistia-internacional/ 

•  http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-hu-
manos/noticia/2018-03/corte-interamericana-
-responsabiliza-brasil-por-desrespeitar 

(Acessos em: 16 jul. 2018)

2. A riqueza da diversidade – discussão e projeto 
de ação social

Habilidades da BNCC

• (EF05HI04) Associar a noção de cidadania com 

os princípios de respeito à diversidade, à plurali-

dade e aos direitos humanos.
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• (EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao 

fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, 

incluindo os movimentos migratórios e os cho-

ques entre diferentes grupos e culturas.

• (EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de 

consciência, crença ou convicção, questionando 

concepções e práticas sociais que a violam.

• (EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais 

e étnico-culturais e desigualdades sociais entre 

grupos em diferentes territórios.

Retome com os alunos os textos das páginas 7 e 
17-19. Ao final da releitura, discuta como a diver-
sidade está presente na sala de aula e, também, na 
comunidade local. Analise com a turma quais os 
estereótipos predominantes na cultura local. Deba-
ta como essa diversidade é tratada no dia a dia, se é 
foco de brincadeiras, de preconceitos ou se é trata-
da com respeito. Identifique os pontos críticos que 
os alunos destacam em seus relatos de experiência.

Elabore com eles as diferenças que consideram 
ocupar o foco de conflitos e discriminações fre-
quentes. Discuta propostas de intervenções em sua 
comunidade, organizando uma lista de ações suge-
ridas na lousa, a partir das observações do grupo. 
Avalie coletivamente as propostas e eleja uma das 
ações para ser implementada por sua turma, desen-
volvendo a intervenção no contexto escolar ou na 
comunidade local.

3. Todo mundo tem direito – análise de situa-
ções críticas, identificação de preconceitos e 
combate às fake news

Habilidades da BNCC

• (EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de 

uma neutralidade absoluta no relato de fatos e 

identificar diferentes graus de parcialidade/ im-

parcialidade dados pelo recorte feito e pelos efeitos 

de sentido advindos de escolhas feitas pelo autor, 

de forma a poder desenvolver uma atitude crítica 

frente aos textos jornalísticos e tornar-se consciente 

das escolhas feitas enquanto produtor de textos.

• (EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou 

o direito garantido, bem como as circunstâncias 

de sua aplicação, em artigos relativos a normas, 

regimentos escolares, regimentos e estatutos da 

sociedade civil, regulamentações para o mercado 

publicitário, Código de Defesa do Consumidor, 

Código Nacional de Trânsito, ECA, Constitui-

ção, dentre outros.

• (EF69LP11) Identificar e analisar posicionamen-

tos defendidos e refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões e debates 

(televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), 

entre outros, e se posicionar frente a eles. 

• (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do profes-

sor, conteúdos, dados e informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus contextos de pro-

dução e referências, identificando coincidências, 

complementaridades e contradições, de forma a 

poder identificar erros/imprecisões conceituais, 

compreender e posicionar-se criticamente sobre 

os conteúdos e informações em questão.

Reveja com os alunos o texto da página 15, “E 
o bandido como entra nessa?”. Discuta as opiniões 
do grupo, permitindo que debatam livremente e 
insira outras situações polêmicas para serem anali-
sadas pela turma, como:

•  A política de cotas em universidades.
•  A existência do Programa Bolsa Família.
•  A exigência de que as empresas contratem pes-

soas com deficiência.
•  O reconhecimento da união entre casais ho-

mossexuais.
Nesse momento é interessante que os alunos ex-

ponham o que “acham” sobre cada assunto, conside-
rando sua relação com os direitos humanos. Observe 
o que de fato sabem sobre tais temas e anote observa-
ções polêmicas, que não condizem com a realidade.

Questione-os sobre suas opiniões serem emba-
sadas em fatos reais ou preconceitos. Verifique a 
autoanálise do grupo. Então, proponha a leitura de 
conteúdos como:

•  https://www.revistaforum.com.br/digi-
tal/138/sistema-de-cotas-completa-dez-anos-
-nas-universidades-brasileiras/ 

•  https://www.nexojornal.com.br/entrevis-
ta/2017/02/23/Uma-avaliação-dos-resulta-
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dos-do-sistema-de-cotas-nas-universidades-
-públicas 

•  https://www.youtube.com/watch?v=JOwpp 
Vpnqok 

•  https://www.cartacapital.com.br/politica/
bolsa-familia-11-anos-e-11-conquistas-4636.
html 

•  https://exame.abril.com.br/negocios/6-mitos-
-sobre-a-contratacao-de-pessoas-com-defi-
ciencia/ 

•  https://oglobo.globo.com/economia/mesmo-
-com-lei-de-cotas-pessoas-com-deficiencia-
-ainda-enfrentam-dificuldades-no-merca-
do-21463482 

•  https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/
casamento-gay-no-brasil-completa-4-anos-de-
-regulamentacao-leia-historias.ghtml

•  https://exame.abril.com.br/mundo/os-paises-
-onde-o-casamento-gay-e-legalizado-em-um-
-mapa/

(Acessos em: 13 jul. 2018)

Retome o debate após as leituras, avaliando 
quais alunos mudaram de opinião e por qual moti-
vo. Discuta o quanto pautamos nossas opiniões em 
conteúdos não confiáveis ou em fake news, avalian-
do o impacto causado pela desinformação.

É importante evidenciar que todos estamos sujei-
tos a ter preconceitos e que a informação é o melhor 
meio de combater visões distorcidas da realidade. O 
texto da biografia da autora pode ser lido como ma-
neira de ilustrar a situação comum a todos.

Proponha aos alunos a criação de um blog ou 
de uma revista digital para combater ideias precon-
ceituosas e defender o respeito aos direitos huma-
nos. Os alunos podem publicar textos escritos por 
eles, ou divulgar conteúdos confiáveis coletados da 
internet, usando ferramentas como Scoop.it (www.
scoop.it) ou Flipboard (https://flipboard.com/). 


