
É Isto Discriminação?
Lição 3

LIBERDADE E IGUALDADE - PROTEÇÃO CONTRA DISCRIMINAÇÃO

PONTOS DE APRENDIZAGEM

1. A dignidade humana é 
fundamental para todos os 
direitos humanos.

2. TODOS têm direito às 
mesmas liberdades e direitos 
sem distinção ou diferenças.

3. A discriminação contra 
qualquer pessoa - incluindo 
mulheres e jovens – é uma 
violação dos direitos 
humanos.

ARTIGO 1, LIBERDADE E IGUALDADE
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 
de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 
fraternidade.

ARTIGO 2, DISCRIMINAÇÃO
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na  
presente Declaração, sem distinção alguma, seja de raça, de cor, de sexo, de 
idioma, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 
fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.

Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico 
ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país 
ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de 
soberania.

Artigo 1, LIBERDADE E IGUALDADE
Nascemos todos livres.  Todos temos os nossos pensamentos e ideias.  Devemos ser 
todos tratados da mesma maneira.

Artigo 2, DISCRIMINAÇÃO
Estes direitos são de todos, independentemente das nossas diferenças.

MATERIAIS

• Bastão falante 
• Folha de chamada
• Regras da classe
• Canção, “Minha pequena luz”
• Bola para o jogo de bola
• Artigos 1 e 2 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos
• Lápis e papel para cada par de jovens
• Giz ou marcadores
• Quadro-negro ou pedaço de papel grande
• Tiras de papel com a palavra “Olá” em 
idiomas diferentes, preparadas antes da classes
• Mini cartazes da lição anterior
• Texto, Minha mãe não trabalha

SIMPLIFICADO

Idade: 12 a 17 anos



Dignidade - O que é?
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Dignidade quer dizer: 

Merecedor de respeito e 
consideração.

O artigo 1 da Declaração dos direitos humanos nos diz:

O que significa isso? Converse com seus colegas, veja o 
que eles pensam a respeito. Agora  que já conversou 
com seus colegas escreva o que você pensa sobre esse  
trecho do artigo.

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos

A discriminação é tratar outras pessoas como se elas 
fossem inferiores ou não tão boas quanto nós. Ou 

como se o que elas fazem não é muito importante.
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Praticando
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Diga não a DISCRIMINAÇÃO! Pinte a mão que você 
apertaria demonstrando atitudes contra a discriminação:
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Se mais pessoas tivessem atitudes iguais a da

mão que você pintou o mundo seria



Vamos Refletir?
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Vamos ler o que diz o artigo 2 da DUDH:

Veja o que esse trecho quer dizer....

Que não importa a cor da nossa pele, o nosso idioma, se 
somos gordos, magros, altos ou baixos, todos temos 

direitos iguais.

Você tem todos estes direitos humanos, não importa 
sua raça, cor da pele, sexo, idioma, religião, 
opiniões, propriedade, status social ou econômico, 
nascimento ou nacionalidade.

importante!

“Não importa”
significa que um não é 

melhor que o outro.



Muitas vezes uma 
mulher que trabalha 
em casa tem um dia 
de trabalho mais 
longo e com menos 
oportunidades para 
descansar. 

Você viu na história 
que a mãe de Zara 

é a primeira a se 
levantar de manhã, 

e a última a se 
recolher à noite.

Não devemos valorizar menos as pessoas porque elas 
pertencem a uma religião diferente da nossa, por 
causa de seu sexo ou porque elas não possuem 
tantas coisas como nós, ou  porque pensam de 
maneira diferente de nós ou porque  são de outra 
região do país.

Por Menos Discriminação!
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Não seria uma 
discriminação 
para mulheres 

ou meninas?



De que forma você pode fazer a diferença ou ajudar a 
fazer uma mudança para melhorar uma situação de 
discriminação entre as pessoas? Escreva aqui, ou se 
preferir faça um desenho.

Por um Mundo Menos
Discriminatório
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É preciso ter cuidado com as nossas atitudes, as 
vezes nós discriminamos  as pessoas sem querer ou 
porque não estamos prestando atenção, um simples 
comentário é uma forma de discriminação!

Gentileza Educação Respeito


