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RESUMO: Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos promovida pela 
ONU em 1948, a sociedade mundial visa garantir a preservação dos direitos das 
pessoas sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição (DUDH, 1948). Os Direitos Humanos 
abrangem várias áreas, entre elas, a do meio ambiente e sustentabilidade, uma 
vez que o cuidado com a natureza está diretamente relacionado à saúde e à vida 
das pessoas. Sendo assim, a situação presente de degradação coloca em foco 
a exigência de um engajamento educativo a respeito da preservação do meio 
ambiente e da vida. No entanto, sem o devido conhecimento de seus direitos, as 
pessoas se tornam incapazes de reivindica-los, ou seja, se torna necessária uma 
educação que promova esse conhecimento a todos os alunos, de forma 
inclusiva. Infelizmente, a inclusão nas escolas ainda se encontra bastante 
incipiente, necessitando de alternativas e recursos que contribuam com a sua 
efetivação. Entre estes recursos, estão os materiais didáticos que, apesar de 
legislações que visam garantir o acesso universal ao conteúdo, ainda não 
alcançam os alunos que possuem dificuldades, limitações ou deficiências. O 
presente trabalho tem o intuito de apresentar uma proposta de material didático 
visual que possibilite a compreensão ao maior número possível de alunos, 
empregando diversas ferramentas já utilizadas na educação especial, em um kit 
contendo um livro ilustrado combinado com escritas em português e em braile, 
pranchas de comunicação alternativa, imagens em alto relevo e objetos 
tridimensionais para a comunicação tátil. Este material constitui-se da adaptação 
de um conto que trata do tema da falta de chuvas e propõe-se a tornar os alunos 
mais conscientes e críticos a respeito do meio ambiente como um direito 
humano, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas, para que, desta 
maneira, busquem a adoção de atitudes transformadoras. O conto pertence ao 
livro intitulado “Meu Reino por um Chocolate”, do autor Bruno Nunes, um livro 
recomendado pelo guia literário do Programa Nacional do livro didático no ano 
de 2018, destinado ao currículo das escolas brasileiras. Pretendemos que este 
material venha a servir de protótipo que motive adaptações de outros materiais 
já existentes, contribuindo, assim, para mais um passo em direção à inclusão. 
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