
 

 

DIREITOS INDISPENSÁVEIS PARA VIVERMOS EM 
COMUNIDADE 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU, é 
apresentada às crianças de forma simples e clara no livro Ser humano é..., de 

Fábio Sgroi, um lançamento da Editora do Brasil 
 

 
 
 
Ser tratado com carinho e respeito, brincar do que quiser, trabalhar sem ser 
explorado, seguir a crença ou religião que melhor corresponde a sua busca 
interior. Esses direitos parecem tão essenciais e naturais que nem pensamos 
que possam ser negados a alguém. O pior é que são. Tanto que a Organização 
das Nações Unidas (ONU) teve até que fazer um documento chamado 
“Declaração Universal dos Direitos Humanos” para inspirar e orientar tanto as 
pessoas quanto os governos a promoverem as condições para que esses 
direitos sejam efetivamente observados na prática.  
 
É uma questão tão importante que desde a infância precisamos cultivar noções 
sobre esses direitos. Foi pensando nisso que o escritor e ilustrador Fábio Sgroi 
fez o livro Ser humano é... – Declaração Universal dos Direitos Humanos para 
crianças. 
 
“Decidi criar o livro Ser humano é... para informar às crianças, de maneira 
simples e, quem sabe, um pouco poética, quais são e como funcionam os 



direitos de todos os seres humanos. Já que nós os adultos parecemos não 
entender (ou fingimos não entender, vai saber) a importância de colocar em 
prática coisas tão básicas e indispensáveis como tolerância, liberdade, respeito 
e dignidade para conseguirmos viver em comunidade. Desejo que ele também 
seja um convite para refletirmos juntos”, escreve Fábio.  
 
Essa edição é a segunda versão do livro. A primeira saiu em 2009. Desde 
então, diante de muitos problemas relacionados à violação dos direitos 
humanos, no Brasil e no mundo, Fábio sentiu a necessidade de revisar o texto 
e os desenhos para atualizar a abordagem e a reflexão sobre o assunto, que 
está cada vez mais colocado na pauta do dia em todo o mundo – inclusive na 
sala de aula.  
 
Na obra, destinada a crianças na faixa etária do 3º ano escolar, os artigos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, apresentados de forma resumida, 
conversam com o texto poético criado por Fábio para deixar mais claro para as 
crianças o que propõe o documento da ONU. Além do texto, Fábio é 
responsável também pelas belíssimas ilustrações que conduzem os leitores a 
refletir sobre seus direitos e deveres de cidadãos e a responsabilidade 
compartilhada pela convivência em uma comunidade. Uma curiosidade sobre 
as ilustrações é que, em uma das páginas duplas do livro, Fábio incorporou os 
desenhos de seu filho Vitor, de 7 anos. 
 
No final da obra, um texto explicativo fala sobre a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, explicando em que contexto ela surgiu e quais os seus 
objetivos. Para complementar, a escritora Penélope Martins, formada em 
Direito e pós-graduada em Direitos Humanos pela PUC – Campinas, no texto 
de “orelha” do livro, aborda a questão dos Direitos Humanos. “É muito 
importante compartilhar esse conhecimento porque todos nós devemos 
defender as leis que transformam nossa sociedade em um ambiente mais 
justo, assim como devemos mudar a lei que não valoriza a vida humana”, 
escreve ela. 
 
Sobre o autor e ilustrador  
Nascido na capital paulista em 1973, Fábio Sgroi se formou em Desenho 
Industrial. A habilidade para o desenho se manifestou desde criança. Em mais 
de vinte anos de carreira, suas ilustrações se espalharam por muitos livros, 
tanto os de literatura quanto os didáticos. Também escreve livros, sendo que 
um deles, sobre o Estatuto da Criança foi inclusive adotado pelo adotado pelo 
PNLD 2013. E anda encontra tempo para viajar para ministrar cursos e oficinas 
em escolas.  
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