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Vida e Histórias dos 

Povos do Planeta 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A humanidade é formada por diferentes 

grupos étnico-raciais, que se estabeleceram 

nas mais diversas partes do mundo e 

desenvolveram culturas e estilos de vida 

igualmente diversos. Em geral, as diferenças 

mais evidentes (características físicas, modo 

de vestir, religião, etc.) mascaram os pontos 

que temos em comum. Mas como enxergar o 

outro além dos preconceitos? A Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), por meio da iniciativa 

“Ensinar respeito por todos” coloca 8 pontos 

para uma educação antirracista, entre eles: 

perceber um sentido de conexão com toda a 

humanidade, compreender que todos somos 

seres pertencentes a uma raça/cultura e estar 

em contato com pessoas diferentes de si 

mesmos. É isso o que vamos procurar fazer 

nesta atividade!  

 

  

Redução das
desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos

países e entre eles
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RESUMO DA ATIVIDADE 

No que somos diferentes? No que somos 

parecidos? Será que a criança chinesa come as 

mesmas coisas que eu? Será que a criança síria 

brinca das mesmas coisas que eu?  

Partindo de perguntas como essas, a proposta 

desta ação é estimular os alunos a pesquisarem 

diferentes povos que compõem a humanidade, 

buscando compreender o que nos diferencia e o 

que nos é comum.  

Livres de ideias pré-concebidas e munidos de 

muita curiosidade, os estudantes farão suas 

pesquisas e depois compartilharão o que 

descobriram com seus colegas. O resultado 

poderá ser exposto para a escola. Para as crianças 

menores, há a opção de uma roda de leituras 

baseada no livro “Crianças como você”, de 

Barnabas e Anabel Kindersley. 

Para isso, você vai precisar:  

• Combinar quais turmas participarão. 

• Dividir as turmas em grupos, de forma que 

cada um fique responsável por um povo. 

• Acompanhar o trabalho de pesquisa e ajudar 

na organização da exposição. 

• A comunidade escolar poderá ser convidada 

para prestigiar o trabalho dos alunos. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 
 

[               ] PASSO 1: Apresentar a proposta à 

escola. 

[               ] PASSO 2: Engajar os professores e 

organizar a atividade. 

[               ] PASSO 3: Realizar o primeiro encontro 

com os alunos (apresentação da 

proposta). 

[               ] PASSO 4: Compartilhamento da 

pesquisa e montagem da exposição. 

 [              ] PASSO 5: Registrar os resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para os 
estudantes 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Estudantes do Ensino Fundamental. 

• Alunos do Ensino Médio e EJA. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  

 

Agende uma conversa para a apresentação e planejamento da proposta. Possivelmente, a articulação será 

encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar professores e turmas mais adequadas para 

a atividade. Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Engajar os alunos em uma atividade de pesquisa que irá ampliar a formação cultural deles. 

o Ajudá-los a compreender que há diferenças entre os povos, mas que também existem pontos 

em comum. 

o Perceber que essas semelhanças e diferenças são construídas socialmente, ou seja, de acordo 

com a cultura na qual se está inserido. 

• Solicitar a indicação de professores que se identifiquem com a iniciativa, especialmente de história e 

geografia. Após a adesão dos docentes, envolva-os em todos os passos previstos na atividade.  

• Definir o melhor momento para a realização da ação e o espaço que a exposição ocupará. 

• Avaliar a possibilidade de fazer um evento de abertura da exposição, tendo a comunidade escolar 

como convidada.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 

o O voluntário: propõe, articula, organiza e executa a atividade na escola. 

o A escola: apoia e garante o envolvimento dos professores. 

o A família/comunidade: poderá se convidada para visitar a exposição. 

• Checar a disponibilidade dos recursos e materiais necessários para as etapas de pesquisa (livros, 

internet, etc.) e montagem da exposição (cartolinas, canetas, tintas, impressões, etc.). Caso a escola 

não tenha esses materiais, verifique a possibilidade de utilizar o Fundo PEB para aquisição. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

  

PASSO 1 Apresentar a proposta à escola 

INSPIRE-SE 

O documentário “Humanos”, do fotógrafo francês Yann Arthus-Bertrand, entrevistou 2 mil pessoas de 

60 países, que falaram sobre o amor, a morte e a felicidade. Nos relatos, todos os temas essencialmente 

humanos surgem: a guerra, a discriminação, a violência, a pobreza, o casamento, a família, o trabalho, a 

solidão, o sexo.... Impossível não se identificar com as histórias de pessoas aparentemente tão diferentes 

de nós. VEJA O DOCUMENTÁRIO  

https://www.youtube.com/watch?v=TnGEclg2hjg
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Esta é uma etapa preciosa, visto que é uma boa oportunidade para engajar o grupo de professores e levantar 

as sugestões deles para a atividade. Marque uma reunião com os docentes indicados para discutir a proposta 

e o cronograma. Explique a proposta, mencionando que o objetivo é organizar uma exposição sobre os 

diversos povos que formam a humanidade, detalhando suas características físicas, culturais (língua, hábitos 

alimentares, religião, música, vestimentas, etc.) e o país que habitam (localização, geografia, economia, regime 

político, etc.).  

Situe que a ação é inspirada no 10º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável – Redução das Desigualdades e 

que, para que ele se concretize, é preciso eliminar preconceitos que impedem a convivência harmônica e a 

inclusão social de todas as pessoas, independentemente de sua origem, cor de pele, gênero ou religiosidade. 

Trazer essa visão histórica à consciência é uma maneira de reconhecer a riqueza da diversidade humana, de 

refletir sobre o seu próprio modo de viver e de perceber que cada povo é resultado da cultura na qual está 

inserido. 

Relacione a atividade explicitamente à meta 4.7 do ODS 4 – Educação de Qualidade: “Até 2030, garantir que 

todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 

sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, 

cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento 

sustentável”. Depois dessa introdução, combine: 

• Referências para a pesquisa 

Junto com os professores, faça uma lista de fontes de pesquisa que poderão ser recomendados, como 

livros, filmes, sites e museus. Veja nas “referências para os estudantes” algumas indicações que podem 

ser somadas ao seu levantamento e às sugestões dos professores. 

• Materiais para a montagem da exposição 

Verifique se existe a possibilidade de os alunos realizarem na escola impressões coloridas do material 

que será pesquisado. Se for difícil para a escola e/ou alunos fazerem essas impressões, veja se existe a 

possibilidade de fazê-las em seu trabalho ou com o apoio de outros voluntários.  

Materiais como cartolina e cola, bem como o material de fixação da exposição (fita dupla face, 

barbantes, pregadores, etc.), poderão ser fornecidos pela escola ou comprados com o Fundo PEB.  

• Local, período da mostra e convidados 

Defina com a coordenação onde a mostra ficará e por quanto tempo. Dependendo do local e do 

período, a família e a comunidade poderão ser convidadas para visitar a exposição. Sugira à 

coordenação que os convide. 

• Cronograma 

A ação ocorrerá em dois encontros, conforme orientação abaixo. Defina com os professores como as 

turmas serão divididas e as datas para a realização da atividade. 

  

PASSO 2 Engajar os professores e organizar a atividade 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
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Opção 1: Atividade de pesquisa para crianças acima do 3o ano do Ensino Fundamental 

Neste primeiro encontro com os alunos, conte que será realizada uma investigação sobre os diferentes povos 

que habitam o nosso planeta e compõem aquilo que chamamos de “humanidade”. Peça para que eles citem 

alguns desses povos, partindo de suas próprias raízes (negros, índios, árabes, europeus, asiáticos, etc.) e do 

conhecimento que eles já possuem sobre outras nações.  

Neste momento, o professor de história poderá fazer uma rápida apresentação sobre a origem da 

humanidade, recapitulando as teorias a respeito da evolução do homo sapiens e sua migração pelo mundo. O 

próprio professor poderá definir como fará essa apresentação. Em seguida, explique que o objetivo da 

atividade é compreender que esses primeiros seres humanos se diferenciaram ao longo dos anos, formando 

diferentes povos, com hábitos e características próprias. E que, a partir dessa pesquisa, vamos refletir sobre o 

que diferencia e o que é comum a todos os humanos. 

Junto com os alunos e os professores, prepare uma ficha com os itens básicos a serem pesquisados. Para 

inspirar os alunos, você poderá circular pela turma o livro “Crianças como você - Uma emocionante celebração 

da infância no mundo”, de Barnabas e Anabel Kindersley, que retrata o modo de vida de crianças de diversos 

países (veja mais referências de livros nas referências para os estudantes). Caso a escola não possua a obra, 

compre alguns exemplares utilizando o Fundo PEB e depois faça a doação à biblioteca.  

 Veja alguns itens que poderão constar na pesquisa dos alunos: 

• Nome do país 

• Capital 

• Onde fica (nome do continente e localização no mapa mundi) 

• Bandeira 

• Língua 

• Número de habitantes e suas origens (ilustrar com fotos) 

• Alimentação 

• Religião 

• Roupas típicas (descrição e fotos) 

• Fatos interessantes 

• Economia (moeda, recursos naturais importantes, principais atividades econômicas, etc.) 

• Costumes: tradições, músicas, rituais, etc. 

 

Em seguida, conforme combinado com o professor, divida os grupos de forma que cada um fique responsável 

pela pesquisa de um determinado povo. Você poderá apresentar o mapa mundi e, com um objeto (dado, 

pedrinha, bolinha), jogá-lo sobre o mapa para sortear o país que o grupo vai pesquisar. 

Peça para os alunos trazerem suas pesquisas no segundo encontro e explique que o material se transformará 

em painéis para uma exposição na escola. Entre o primeiro e o segundo encontro é importante que o 

professor oriente e acompanhe os alunos em suas pesquisas. Eles poderão, por exemplo, trazer as fichas 

preenchidas em uma determinada data, para que o professor avalie o material e dê sugestões para o pôster 

que será montado. 

PASSO 3 Realizar o primeiro encontro com os alunos 

 TEMPO NECESSÁRIO: 1 hora  

v 

http://www.aticascipione.com.br/produto/criancas-como-voce-uma-emocionante-celebracao-da-infancia-no-mundo-93
http://www.aticascipione.com.br/produto/criancas-como-voce-uma-emocionante-celebracao-da-infancia-no-mundo-93
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Também é importante combinar como esses painéis serão ilustrados e montados. Estimule-os a serem 

criativos, criando cartazes com desenhos, colagens e as informações que eles descobriram durante a pesquisa. 

Na internet é possível achar vários tutoriais para a criação de cartazes criativos. Aqui tem um exemplo que 

você pode usar, caso os alunos precisem de um estímulo. 

No caso dos materiais que serão impressos, explique se as impressões poderão ser feitas na sala de 

informática e/ou se deverão ser trazidas pelos próprios alunos. Se a impressão for viabilizada pelos 

voluntários, articule a entrega dos materiais para você, valorizando, desta forma, a pesquisa deles (lembre-se 

que você pode usar o Fundo PEB para a compra de papel e tinta para a impressora). 

Informe a data do segundo encontro (previamente acordada com o professor) e explique que será 

fundamental que cada grupo traga o material que pesquisou e selecionou; ou que o enviem em tempo hábil 

para que o voluntário imprima.  

 

Opção 2: Atividade de leitura para crianças pequenas, ainda em fase de alfabetização1 

Organize uma roda de leituras utilizando o livro “Crianças como você - Uma emocionante celebração da 

infância no mundo”, de Barnabas e Anabel Kindersley, que retrata o modo de vida de crianças de diversos 

países. Caso a escola não possua a obra, compre alguns exemplares utilizando o Fundo PEB e depois faça a 

doação à biblioteca. 

A leitura poderá ser feita em pequenos grupos, cada um ficando responsável por um país, ou todos juntos, 

com a facilitação de um professor e/ou voluntário. Conforme a leitura for avançando, incentive as crianças a 

falarem sobre o que mais gostaram. Faça perguntas que orientem essa conversa: 

• E essa comida, é parecida com a que vocês comem? 

• O que vocês acham dessa roupa que ela está usando? Seria uma roupa legal de usar no Brasil? 

• Na casa de vocês é diferente? Na casa de vocês é parecido?  

 

Depois dessa leitura, vocês poderão pedir para que as crianças também relatem como é a vida delas. Para isso, 

elas poderão tanto escrever quanto desenhar. Conforme acordado com o professor, distribua uma ficha com 

as informações básicas e peça para eles preencherem em casa, com a ajuda dos pais/responsáveis. Se 

necessário, junto com a descrição da atividade tire cópias de algumas páginas do livro para servirem como 

exemplo. A ficha poderá conter os seguintes itens: 

• Nome completo e idade 

• Local de moradia (país/estado/cidade/bairro) 

• Família (pais, irmãos, profissão dos pais) 

• Brinquedos preferidos 

• Como é a sua casa 

• Como é a sua escola 

• Quem são seus amigos 

• Coisas que gosta de fazer 

• O que quer ser quando crescer 

                                                 
1 Inspirada em uma atividade publicada no Portal do Professor, do MEC: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16040  

https://www.youtube.com/watch?v=-vg_ss-wRJU
http://www.aticascipione.com.br/produto/criancas-como-voce-uma-emocionante-celebracao-da-infancia-no-mundo-93
http://www.aticascipione.com.br/produto/criancas-como-voce-uma-emocionante-celebracao-da-infancia-no-mundo-93
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16040
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• Animais de estimação 

• Roupa preferida 

• Comida favorita 

 

Para cada item, deixe um espaço para a resposta e para o desenho ou recorte / fotografia. Por exemplo: 

MINHA FAMÍLIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Opção 1: Atividade de pesquisa para crianças acima do 3o ano do Ensino Fundamental 

No segundo encontro, pelo menos um representante de cada grupo deverá apresentar os resultados da 

pesquisa para os demais alunos. A dupla voluntário/professor deve incentivar o compartilhamento das 

informações, fazer comentários e estabelecer relações entre o que os grupos pesquisaram e apresentaram.  

Nesta apresentação os alunos deverão ser orientados sobre possíveis correções e adequações para que o 

material fique apropriado para a exposição. A montagem poderá ser feita no final da atividade ou 

posteriormente, se o tempo não permitir. Há diversos formatos para esse tipo de exposição. Veja alguns 

exemplos no Pinterest. 

Avalie junto com o professor se esse poderá ser um bom momento para a exibição de trechos selecionados 

do documentário “Humanos”, do fotógrafo francês Yann Arthus-Bertrand. O filme poderá ser útil no 

fechamento da atividade, para que os alunos façam suas reflexões finais. 

 

Opção 2: Atividade de leitura para crianças pequenas, ainda em fase de alfabetização 

As fichas preenchidas pelas crianças poderão ser utilizadas na criação de pôsteres semelhantes às páginas no 

livro, para uma pequena exposição na sala de aula. Veja no Portal do Professor (MEC) alguns exemplos de 

cartazes produzidos por alunos de uma escola de Belo Horizonte (MG), que realizaram essa atividade. Outra 

opção é encadernar os trabalhos em formato de um livro. 

  

PASSO 4 Compartilhamento da pesquisa e montagem da 
exposição 

TEMPO NECESSÁRIO: 2 horas  

v 

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=exposi%C3%A7%C3%B5es%20escolares&rs=typed&term_meta%5b%5d=exposi%C3%A7%C3%B5es%7Ctyped&term_meta%5b%5d=escolares%7Ctyped
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=exposi%C3%A7%C3%B5es%20escolares&rs=typed&term_meta%5b%5d=exposi%C3%A7%C3%B5es%7Ctyped&term_meta%5b%5d=escolares%7Ctyped
https://www.youtube.com/channel/UC4mGRD3WLYVVc4JI5LrXxUw
https://www.youtube.com/channel/UC4mGRD3WLYVVc4JI5LrXxUw
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16040
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A iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. Não se esqueça 

de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, basta criar uma 

Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.   

PASSO 6 Divulgação da atividade 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa origem comum 

Os cientistas concordam que, cerca de 70.000 anos 

atrás, os homo sapiens que viviam no leste da 

África começaram a se espalhar pelos outros 

continentes. Inicialmente, povoaram a Península 

Arábica e, depois, a Eurásia. Desses locais, foram 

alcançando e se adaptando aos mais diversos 

climas e topografias do nosso bonito planeta, das 

quentes savanas africanas ao gelo do ártico; das 

praias e ilhas tropicais às mais altas montanhas.  

Graças a sua inteligência e grande capacidade de 

cooperação, nossos ancestrais se organizaram em 

sociedades e criaram culturas altamente complexas 

e diversas. 

Essa história de sobrevivência e superação está 

narrada em detalhes no livro Sapiens, um best 

seller do historiador israelita Yuval Noah Harari. Ela 

nos ajuda a reconhecer uma longínqua origem 

comum e nos lembra que, apesar de todas as 

diferenças que surgiram ao longo dos séculos, 

pertencemos a uma mesma espécie. 

 

Nossa história comum 

Intercâmbios e conflitos entre os povos sempre 

existiram. Basta lembrar como foi a chegada dos 

europeus na América, que resultou na morte da 

maior parte da população nativa do continente. 

Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, 

calcula-se que 70 milhões de vidas foram perdidas 

entre civis e militares da Ásia e da Europa. Tudo 

isso apenas entre 1939 e 1945. Entre os militares, 

as maiores perdas foram dos exércitos alemão e 

soviético. Entre os civis, 6 milhões de judeus de 

diversos países – especialmente da Polônia – 

foram vítimas do holocausto. Ciganos, 

homossexuais, pessoas com deficiências também 

foram perseguidas e mortas. 

 

 

Foi dentro desse contexto que a Organização das 

Nações Unidas foi criada, em 24 de outubro de 

1945. Naquela época, 51 países integravam a ONU, 

incluindo o Brasil. Atualmente são 193 países-

membro. 

Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em 

relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade.  

Artigo 1 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos 

FICA A DICA 

Não é fácil compreender a complexidade da 

tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. 

Pensando em buscar uma maneira bem visual 

de explicar isso, o pesquisador Neil Halloran 

criou o projeto “The Fallen of World War II”. 

Nele, é possível ver um vídeo de 18 min. Que 

narra em detalhes o custo humano dessa 

guerra. Assista! 

http://www.fallen.io/ww2/
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Os propósitos das Nações Unidas são2: 

• Manter a paz e a segurança internacionais; 

• Desenvolver relações amistosas entre as 

nações; 

• Realizar a cooperação internacional para 

resolver os problemas mundiais de caráter 

econômico, social, cultural e humanitário, 

promovendo o respeito aos direitos humanos 

e às liberdades fundamentais; 

• Ser um centro destinado a harmonizar a ação 

dos povos para a consecução desses objetivos 

comuns. 

Pouco tempo depois, no dia 10 de dezembro de 

1948, a ONU adotou a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que determina os direitos 

essenciais a todos os seres humanos, sem que haja 

discriminação por raça, cor, gênero, idioma, 

nacionalidade ou por qualquer outro motivo 

(como religião e opinião política).  

Esses direitos podem ser civis ou políticos, como o 

direito à vida, à igualdade perante a lei e à 

liberdade de expressão. Podem também ser 

econômicos, sociais e culturais, como o direito ao 

trabalho e à educação; e coletivos, como o direito 

ao desenvolvimento. A garantia dos direitos 

humanos universais é feita por lei, na forma de 

tratados e de leis internacionais, por exemplo3. 

Com esses avanços, o mundo mostrou seu desejo 

de promover uma convivência pacífica entre os 

povos e criou meios para que isso acontecesse.  

A globalização e a intensificação dos fluxos 

migratórios, porém, trouxe novos desafios para 

esse cenário. Já vivemos em um planeta 

extremamente populoso, com boa parte das 

pessoas compartilhando espaços e diferentes 

estilos de vida dentro das cidades – segundo a 

ONU4, a população mundial vai continuar 

crescendo nas próximas décadas, alcançando 8,9 

bilhões de pessoas em 2050 e se estabilizará em 

                                                 
2 https://nacoesunidas.org/conheca/  
3 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-

garante-igualdade-social  
4 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/PopFacts_2017-

4_Population-Momentum.pdf  

cerca de 9 bilhões. A projeção é que, nesse ano, 

66% das pessoas viverão nas cidades. Um pouco 

antes, em 2030, já existirão 41 megalópoles com 

mais de 10 milhões de habitantes5. 

Somado a isso, a ONU registra um aumento de 

41% no número de migrantes internacionais em 

2015, em comparação a 2000. Em 2015 havia 244 

milhões de pessoas vivendo fora de seus países de 

origem. Desses, 20 milhões eram refugiados6. 

Segundo o relatório International migration flows 

to and from selected countries: The 2015 Revision, o 

número de migrantes internacionais aumentou 

mais rápido do que o crescimento da população, 

totalizando 3,3% da população global. Na Europa, 

América do Norte e Oceania, os migrantes são 

pelo menos 10% da população. 

Esses deslocamentos são motivados geralmente 

por desastres ambientais, guerras, perseguições 

políticas, étnicas ou culturais e também por razões 

econômicas, ou seja, a busca por melhores 

oportunidades de estudo, trabalho e condições de 

vida. No caso dos refugiados, muitas vezes esse 

deslocamento é forçado, pois as pessoas não 

enxergam outra alternativa a não ser deixarem 

suas casas. 

 

 

Há quem enxergue benefícios em fluxos 

migratórios bem administrados, como a atração de 

talentos para áreas onde o país tem pouca mão de 

obra disponível. Há quem só enxergue os custos e 

a difícil convivência entre pessoas de origens e 

culturas muito diversas. O fato é que, atualmente, 

vemos aumentarem as resistências a esse 

movimento, especialmente quando se fala na 

                                                 
5 http://www.agenda2030.com.br/ods/11/  
6 https://nacoesunidas.org/numero-de-migrantes-

internacionais-chega-a-cerca-de-244-milhoes-revela-onu/  

SAIBA MAIS 

Entenda a diferença entre migrantes e 

refugiados no site da Agência da ONU para 

Refugiados. Saiba mais. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
https://nacoesunidas.org/conheca/
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-social
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/PopFacts_2017-4_Population-Momentum.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/PopFacts_2017-4_Population-Momentum.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.shtml
http://www.agenda2030.com.br/ods/11/
https://nacoesunidas.org/numero-de-migrantes-internacionais-chega-a-cerca-de-244-milhoes-revela-onu/
https://nacoesunidas.org/numero-de-migrantes-internacionais-chega-a-cerca-de-244-milhoes-revela-onu/
http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/
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disputa por postos de trabalho entre nativos e 

estrangeiros7.  

É legítimo que um país controle e defina regras 

para o acesso ao seu território. Os problemas 

surgem quando cresce dentro da sociedade o 

sentimento de xenofobia, que é a aversão, o 

preconceito ou a intolerância em relação a 

determinados grupos estrangeiros (saiba mais 

sobre migração e xenofobia no site Mundo 

Educação). Preconceitos podem levar à violência e 

à violação dos direitos humanos dos mais 

vulneráveis, como temos presenciado em 

momentos recentes da nossa história. 

 

O futuro que queremos 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) trazem diversas propostas para endereçar 

essa questão. Afinal, “um mundo justo e equitativo 

para todos”, onde há “um crescimento econômico 

sustentável que beneficie a todos”, onde há 

liberdade, paz, segurança e respeito aos direitos 

humanos, é um mundo onde as pessoas não 

precisam sair de seus países para buscar uma vida 

melhor.  

Mais do que isso, é um mundo onde há respeito às 

liberdades fundamentais, “sem distinção de raça, 

cor, sexo, língua, religião, opinião política, 

nacionalidade ou meio social, situação financeira, 

de nascimento, de incapacidade, ou de qualquer 

outra situação”8. O 10o ODS, que endereça a 

redução das desigualdades, traz a seguinte visão:  

“A desigualdade é um problema global que requer 

soluções integradas. A visão estratégica deste 

objetivo se constrói sob o objetivo da erradicação 

da pobreza em todas suas dimensões, na redução 

das desigualdades socioeconômicas e no combate 

às discriminações de todos os tipos. 

Seu alcance depende de todos os setores na busca 

pela promoção de oportunidades para as pessoas 

mais excluídas no caminho do desenvolvimento. 

Foco importante do ODS 10 é o desafio 

contemporâneo das migrações e fluxos de 

                                                 
7 https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/migracoes-

e-xenofobia-motivacao-politica-e-economica.htm  
8 Trechos retirados do documento final da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 

pessoas deslocadas entre países e regiões 

devido a conflitos, eventos climáticos extremos ou 

perseguições de qualquer tipo. O alcance de suas 

metas é estruturante para a realização de todos os 

outros 16 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável”. 

 

O papel da educação  
Em geral, as diferenças mais evidentes 

(características físicas, modo de vestir, religião, 

etc.) falam mais alto que os pontos que temos em 

comum. Mas como olhar para o outro sem 

preconceitos? Como ter empatia, solidariedade e 

compaixão por aqueles que sofrem por serem 

considerados “diferentes”? 

Preocupada com o aumento do racismo, xenofobia 

e intolerância, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

criou a iniciativa “Ensinar respeito por todos”. Nos 

materiais destinados a educadores, são colocados 

8 pontos para um ambiente antirracista na 

escola: (1) perceber um sentido de conexão com 

toda a humanidade; (2) compreender que todos 

somos seres pertencentes a uma raça/cultura; (3) 

estar em contato com pessoas diferentes de si 

mesmos; (4) criar um ambiente de cooperação ao 

invés de competição; (5) trabalhar por objetivos 

comuns ao invés de objetivos individuais; (6) trocar 

informações precisas ao invés de estereótipos; (7) 

interagir em pé de igualdade com os outros, em 

vez de criar relações desiguais ou desequilibradas; 

(8) ver na liderança/autoridade alguém favorável à 

harmonia do grupo9.  

 

                                                 
9 Tradução livre de trecho do documento: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pd

f/part-3.pdf  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/migracao-xenofobia.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/migracao-xenofobia.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/migracao-xenofobia.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/migracoes-e-xenofobia-motivacao-politica-e-economica.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/migracoes-e-xenofobia-motivacao-politica-e-economica.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Futuro-que-queremos1.pdf
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/resources/projects/teaching-respect-for-all/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/part-3.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/part-3.pdf


 
 

 12 

Referências para o facilitador 
 

ODS 10 – Redução das Desigualdades: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=K8rB9PQWgiI 

 

Vídeo Não deixar ninguém para trás: 

https://www.youtube.com/watch?v=HLG6RIprRzU  

 

Projeto Ensinar Respeito por Todos: 

https://goo.gl/2D883h  

Livro Sapiens – Uma breve história da 

humanidade, de Yuval Noah Harari. 

 

Documentário “Humanos”, do fotógrafo 

francês Yann Arthus-Bertrand: 

https://www.youtube.com/watch?v=TnGEclg2hjg  

 

Atividade do Portal do Professor (MEC) 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaA

ula.html?aula=16040 

 

Complete esta lista com outras sugestões!

 

 

Referências para os estudantes 
 

Livros sobre história e cultura 
de outros povos 
 

Crianças como você, de Barnabas e Anabel 

Kindersley. Editora Ática. 

 

Escolas como a sua - Um passeio pelas escolas 

ao redor do mundo, de Zahavit Shalev. Editora 

Ática. 

 

As Crianças na História – Modos de vida em 

diferentes épocas e lugares, de Chris e Melanie 

Rice. Editora Ática. 

 

Atlas do mundo, de Chez Picthal e Christiane 

Gunzi. Gaia Editora. 

 

 

Sites sobre história e cultura de 
outros povos 
 

Seção “Civilizações” do site História do Mundo: 

http://historiadomundo.uol.com.br/  

 

Seção “Países” do site Mundo Educação 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/p

aises.htm  

 

Verbete “Lista de Estados Soberanos” na 

Wikipedia: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_Estados_sob

eranos  

 

Biblioteca Digital Mundial: 

https://www.wdl.org/pt/country/  

 

Atlas mundial: http://pt.knoema.com/atlas  

 

Complete esta lista com suas sugestões! 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
https://www.youtube.com/watch?v=K8rB9PQWgiI
https://www.youtube.com/watch?v=HLG6RIprRzU
https://goo.gl/2D883h
https://www.youtube.com/watch?v=TnGEclg2hjg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16040
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16040
http://historiadomundo.uol.com.br/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/paises.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/paises.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_Estados_soberanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_Estados_soberanos
https://www.wdl.org/pt/country/
http://pt.knoema.com/atlas
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