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RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo discutir a importância da literatura 
como instrumento de efetivação da Educação em Direitos Humanos. Esse 
trabalho se justifica pela necessidade de educar para a vida, formando alunos 
conscientes e valorizar a literatura tanto em sua função estética, como em sua 
função social, promovendo um paralelo entre o texto ficcional e a realidade vivida 
pelos alunos. A preocupação com a Educação em Direitos Humanos tem 
crescido. À vista disso, verifica-se a necessidade da apresentação e 
desenvolvimento de projetos que despertem para o respeito às diferenças, à 
tolerância e a consciência da dignidade de toda pessoa humana. A literatura, 
portanto, assume um papel fundamental no que se refere à sensibilização do 
aluno para as questões relacionadas aos Direitos Humanos. Diante desse 
contexto, é preciso repensar o ensino da literatura, muitas vezes voltado 
exclusivamente para as questões formais e classificatórias expandindo sua 
relevância para discussões apontadas no contexto histórico e social de seus 
enredos. Para tanto, optou-se pelo estudo, nas aulas de Língua Portuguesa, do 
clássico Os Miseráveis adaptado para o público infatojuvenil por Luc Lefort, por 
se tratar de uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
municipal de Goiânia, Goiás, Brasil. No caso específico dessa pesquisa, a 
abordagem parte de uma leitura crítica de análise e discussão com os alunos 
acerca do enredo de uma obra reescrita com o propósito de esta¬belecer uma 
relação com os Direitos Humanos. Como a literatura, de acordo com Candido 
(1988), é considerada um direito humano, por que não trabalhar por meio de um 
exercício metalinguístico em que os próprios direitos humanos são discutidos na 
obra em questão? É a literatura se manifestando como direito humano e 
debatendo o significado do próprio “Direito Humano”. Através da aplicação de 
uma sequência didática, priorizando a função humanizadora da literatura e 
através de uma abordagem social, na perspectiva da pesquisa-ação, o aluno 
será estimulado a posicionar-se diante das questões sociais, e até intervir na sua 
realidade buscando transformá-la. 
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