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RESUMO: O artigo pretende a reflexão sobre a necessidade da pedagogia 
adotada pelo ensino pré-escolar (público e privado) ser compatível com os 
valores do Art. XXVI §2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como 
também a importância do professor como alguém consciente de seu papel em 
ensinar sobre direitos humanos desde as primeiras fases da vida escolar, mesmo 
em um momento em que conceitos e teoria não são cabíveis. Onde o 
aprendizado ocorre por meio de momentos de brincadeira, acolhimento e 
desenvolvimento de relacionamentos. A pesquisa se desenvolverá a partir de 
análise teórica, relacionando estudos da área do Direito, Pedagogia e Psicologia. 
Nota-se a importância do diálogo a respeito do tema devido à preocupação com 
o grande número de crianças e adolescentes não se desenvolvendo 
adequadamente nos quesitos emocionais, relacionais e psicológicos 
(principalmente considerando casos de ansiedade e depressão), e a influência 
que abordagens escolares que violam direitos, a individualidade da criança e seu 
processo de adquirir conhecimento, têm sobre isso. Para que haja 
correspondência entre a realidade das escolas e o artigo da DUDH já 
mencionado, faz-se necessário que a metodologia escolhida para orientar os 
processos educacionais tenha como objetivo o "pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 
pelas liberdades fundamentais". Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo 
orientar sobre a importância de que a escola possua uma didática adequada com 
o desenvolvimento pleno do ser humano - que se inicia e tem grande impacto 
nos primeiros anos de vida - contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos 
aptos a construir uma sociedade mais justa e pacífica. Além de demonstrar como 
a manutenção de metodologias tradicionais, em muitos casos, inibe os 
processos criativos, o desenvolvimento do pensamento crítico e coloca pressão 
para a obtenção de "resultados" em pessoas que ainda não estão preparadas 
emocionalmente e psicologicamente para isso, podendo causar insegurança, 
medo, desconforto, baixo aproveitamento, baixa autoestima e a perda da 
vontade de aprender e estudar. Resultando, em não poucos casos, também a 
quadros psicológicos mais graves. Como resultado, analisar como ambientes 
escolares que se preocupam com uma educação humanizada, vendo a criança 
como um ser detentor de direitos (e que devem ser preservados pela família e 
sociedade), contribuem significativamente para o desenvolvimento de cidadãos 
conscientes, plenos, tolerantes, que valorizam relacionamentos de amizade e 
cooperação, além de proporcionar o gosto pelo aprendizado e descoberta, 
levando em consideração a individualidade de cada aluno e se preocupando com 
seu desenvolvimento psíquico e emocional. 
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