PROJETO
“DIREITOS HUMANOS NO MUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA”
Neste 1º semestre de 2017, na disciplina de Língua Portuguesa, ministrada pela Profa.
Sílvia Fortunato, nos cursos de licenciaturas: Música, Matemática, Geografia e História,
trabalharam o projeto “DIREITOS HUMANOS NO MUNDO DA LÍNGUA PORTUGUESA”.

O objetivo do projeto foi:
Levar aos educandos dos cursos de Licenciaturas em Matemática, Música,
Geografia e História a utilizar o seu "capital do saber" para redimensionar a dura
realidade que lhe é apresentada, desenvolvendo nele a capacidade de
criticidade, criatividade e principalmente corresponsabilidade.
“Se todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos,
conforme apresentadono Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948, cabe a nós professores e alunos da FACCAMP,
trabalharmos um projeto que possa favorecer discussões em torno da
diversidade cultural, social, religiosa, étnica, sexual, linguística, existente em
nosso país, a fim de que essa diversidade seja valorizada e respeitada.” - Profa.
Sílvia Fortunato.

Para que o projeto fosse realizado, algumas etapas foram necessárias:

Os alunos tiveram três momentos de prática:
1. Pesquisa de uma das diversidades apresentadas no projeto ou outra que o grupo queira
trabalhar. (Cada qual contribuirá conforme o curso que gradua, ou seja, dar preferência a
um tema da área que estuda).
2. Conhecer o assunto escolhido, liberando-se dos tabus, pré-conceitos existentes e
desenvolvera capacidade de um olhar crítico e responsável sobre o tema. (utilizar de
material científico para o estudo).
3. Produções: dramatização, histórias ilustradas, canções, poemas, danças, seminário ou
qualquer outra prática decidida pelo grupo.
“O que acontece no mundo seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro
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acontece comigo, então eu preciso participar das decisões que interferem na
minha vida. Um cidadão com um sentimento ético forte e consciente da
cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder de participação.”
(BETINHO).

4. Bibliografia

Compreender os Direitos Humanos: Manual de Educação para os Direitos Humanos.
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Socialização do tema: Diversidade Sexual e de Gênero: uma desconstrução de preconceitos.
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Momentos de reflexão – Direitos Humanos no mundo da Língua Portuguesa

Socialização e discussão sobre a
“ Educação Inclusiva – TEA – Transtorno do Espectro Autista”

Reflexão e debate – Preconceito Racial
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