
“Faz escuro, mas eu canto porque a manhã vai chegar”

(Thiago de Mello)

Esses versos do poeta Thiago de Mello traduzem nosso sentimento diante dos tempos difíceis
que estamos vivendo. Tempos de ódios e intolerâncias. Tempos em que direitos sociais,

arduamente conquistados nas últimas décadas, não cabem no orçamento público. Tempos que
insistem em nos convencer que a responsabilidade fiscal vale mais que a vida humana. Por outro

lado, também vivemos tempos de muitas lutas e resistências. Tempos que nos desafiam a conjugar
o verbo esperançar, como nos ensinou Paulo Freire, e a nos unir para fortalecer princípios e

práticas que afirmem uma cultura de direitos humanos.

Nesse sentido, inauguramos a edição 2017 desse boletim, saudando a todos/as vocês, educadores
e educadoras, que fazem dessa convicção o horizonte de sentido de suas ações diárias.

Esse ano, o ciclo de formação de educadores/as, iluminado pelo lema
reafirma o compromisso da Novamerica de promover

reflexões teóricas e práticas que buscam articular direitos de igualdade e de diferença.

Esperamos que as seções desse exemplar, sob a inspiração do colorido e da força das mandalas,
em especial da mandala humana, contribuam para a construção de contextos educativos solidários

e criativos.

Ainda sob o impacto do assassinato da adolescente Maria Eduarda, mais uma vítima de uma
política de segurança ineficaz, alicerçada numa lógica irracional de confronto em comunidades
pobres e em discursos equivocados do tipo - ou

fazendo com que a Polícia Militar do Rio de Janeiro seja a que
mais mata e a que mais morre, dedicamos esse exemplar a todos/as que sofrem a dor dessas

perdas e lutam pela paz e  pela dignidade humana.

“ Somos diferentes:
construímos saberes, valores e práticas” ,

“direitos humanos são para defender bandidos”
“bandido bom é bandido morto” -,
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Datas
Significativas

Participe

O magistério foi considerado durante muito tempo como uma
profissão muito valorizada socialmente pelo seu potencial humanizador
e compromisso com a formação para a cidadania. Em geral, esta
valorização não era acompanhada de condições de trabalho muito
favoráveis. O salário dos professores/as era módico e os estímulos para o
desenvolvimento profissional escassos. No entanto, isto não impedia
que o magistério fosse visto e vivido como uma profissão que valia a
pena por sua importância intelectual, ética e social.

Esta não é a situação que vemos hoje. Junto às condições de trabalho
precárias que a grande maioria dos/as professores/as vive, é possível
detectar um crescente mal-estar entre os profissionais da educação.
Insegurança, stress, angústia parecem cada vez mais acompanhar o dia a
dia dos docentes. Além disso, sua autoridade intelectual e preparação
profissional é frequentemente questionada e as múltiplas manifestações
de indisciplina e violência no cotidiano escolar se intensificam, assim
como as pressões sociais se fazem cada vez mais fortes e as escolas,
públicas e privadas, não conseguem responder adequadamente às
novas demandas.

Por outro lado, o impacto das tecnologias da informação e da
comunicação sobre os processos de ensino-aprendizagem obrigam
os/as educadores/as a buscar novas estratégias pedagógicas e os
sujeitos da educação, crianças e adolescentes, apresentam
configurações identitárias e subjetividades fluidas que escapam à
compreensão dos professores e professoras. Diante deste quadro
muitos/as evadem da profissão e procuram caminhos mais tranquilos,
gratificantes e seguros de exercício profissional.

Ser professor/a hoje se vem transformando em uma atividade de
risco que desafia nossa resistência, saúde e equilíbrio emocional,
capacidade de enfrentar conflitos e construir experiências pedagógicas
significativas cada dia.

Esta pergunta, aparentemente simples, é na atualidade
extremamente desafiadora para nós, professores/as. A identidade
docente tem estado fortemente ancorada, especialmente a partir do
segundo segmento do ensino fundamental, no domínio de um
conhecimento específico do qual o/a professor/a é considerado/a
especialista. A posse deste chamado "conteúdo" não é colocada em
questão. Este saber, oriundo do campo científico de referência, dá ao
docente segurança e convicção de que possui um patrimônio, que lhe é
próprio, que lhe corresponde socializar. Este conhecimento foi
adquirido ao longo de vários anos de formação universitária e pertence
aos "iniciados" em cada área específica do conhecimento considerado
científico. Por outro lado, existem bons livros didáticos que
"pedagogizam" estes "conteúdos" aos diferentes níveis de ensino.
Confiantes no nosso saber, formação e nos materiais de apoio
selecionados nos é possível, esta é nossa crença, desenvolver com
tranquilidade e competência nossa atividade docente diária.

Esta era/é a visão dominante, mas a reflexão pedagógica em geral e,
mais especificamente, a teoria curricular, nos últimos anos vem
questionando fortemente esta concepção do conhecimento escolar.
Este passa a ser concebido como uma construção específica do contexto
educacional, em que o cruzamento entre diferentes saberes, cotidianos
e/ou sociais e científicos, referenciados a universos culturais plurais, se
dá no cotidiano escolar em processos de diálogo e confronto,
permeados por relações de poder. O conhecimento escolar não é
concebido como um "dado" inquestionável e "neutro", a partir do qual
nós, professores/as configuramos nosso ensino. Trata-se de uma
construção permeada por relações sociais e culturais, processos

ENTRE SABERES E CULTURAS: O QUE ENSINAR?

complexos de "transposição"/ "recontextualização" didática e dinâmicas
que têm de ser ressignificadas continuamente.

O que ensinar? Como favorecer aprendizagens significativas? Estas
perguntas, mais ou menos óbvias e tranquilas em outros tempos passam,
hoje, a serem questões desestabilizadoras e instigantes, que admitem
respostas múltiplas, segundo as concepções epistemológicas e
educativas que informem nossas práticas pedagógicas cotidianas.

Outra questão que informa a prática docente diz respeito à
caracterização de nossos alunos e alunas. Durante muito tempo nos
pautamos em nosso dia a dia por uma visão do que se convencionou
chamar de "aluno médio", certamente uma abstração mas que constituía
uma referência para a docência. De onde veio esta construção? Acredito
que se possa afirmar que está baseada numa simplificação de textos de
psicologia do desenvolvimento e de psicologia da educação em que são
apresentadas as principais características de diferentes etapas da vida,
no nosso caso das fases da infância, da pré-adolescência e da
adolescência. Muitas vezes destaca-se elementos que favorecem uma
visão homogeneizadora, que tendem a descrever de modo uniforme
os/as alunos/as. Tendemos a assumir esta visão uniforme destes
personagens e a adequar nosso ensino a ela.

Basta entrar em uma sala de aula do ensino fundamental com um
olhar sensível às diferenças, para que se evidencia a inadequação desta
perspectiva. As crianças e adolescentes "explodem" este modo de
encará-los. Apresentam formas de expressar-se, comportar-se, situar-se
diante de distintas situações que questionam nossas formas habituais,
socialmente construídas, de lidar com elas. Diferenças de gênero, físico-
sensoriais, étnicas, religiosas, de contextos sociais de referência, de
orientação sexual, entre outras, se visibilizam e expressam nos diversos
cenários escolares.

Os educadores e educadoras nos manifestamos muitas vezes
desconcertados com nossos alunos/as, diante desta explosão das
diferenças. Tendemos, com frequência, a encará-la negativamente, "já
não se fazem alunos como antigamente", afirmamos, explicita ou
implicitamente. Os/as alunos/as - verdadeiros "alienígenas"? - estão
exigindo de nós, educadores/as - ou será que somos nós os/as
"alienígenas"? -, novas formas de reconhecimento de suas alteridades, de
atuar, negociar, dialogar, propor e criar. Estamos desafiados a superar
uma visão padronizadora, assim como um olhar impregnado por um
juízo, em geral, negativo de suas manifestações e maneiras de ser. Trata-
se de abrir espaços que nos permitam compreender estas novas
configurações identitárias, plurais e fluidas, presentes nas nossas escolas
e na nossa sociedade.

(...)

NOSSOS ALUNOS E ALUNAS: IDENTIDADES PLURAIS E
FLUIDAS QUE NOS ESCAPAM A CADA MOMENTO?

Profissão de risco... Certamente ser professor/a hoje supõe
assumir um processo de desnaturalização da profissão docente, do
"ofício de professor/a", e ressignificar saberes, práticas, atitudes e
compromissos cotidianos orientados à promoção de uma educação de
qualidade social e culturalmente plural para todos/as. Mas, não é isto
que permite humanizarmo-nos e humanizar, aprofundar nos dilemas
do nosso tempo, dilatar horizontes, desafiar, criar? E, não são estas as
"marcas" da profissão docente?

1
Esse texto é uma versão resumida do artigo publicado na Revista
Novamerica, n. 118/maio de 2008. O texto original pode ser acessado em
www.novamerica.org.br.

Para introduzir a reflexão sobre educação e culturas, ideia central do lema “ Somos
diferentes: construímos saberes, valores e práticas” , optamos por você, educador e

educadora, que a cada dia vive as dores e as delícias dessa profissão.

Professor/a: profissão de risco?
1

Vera Maria Candau

SOMOS DIFERENTES

CONSTRUÍMOS SABERES, VALORES E PRÁTICAS

NOVAMERICA 2 0 17

Para
Refletir

Participe do Ciclo de Debates
2017, promovido pelo Movimento

Socioeducativo - um espaço de
reflexão e debates sobre educação

e questões contemporâneas.
Acompanhe a divulgação das

atividades pelo site da Novamerica
- , pela Fan
Page e
pelo e-mail do MEDH em Rede.

Participe, também, enviando
sugestões de materiais, atividades

pedagógicas e informes de
eventos realizados nas escolas
sobre a temática dos direitos

humanos e sobre o lema 2017
para divulgarmos na Fan Page e

nesse boletim. O e-mail para envio
é .

Novamerica/Nuevamerica
www.novamerica.org.br

escola@novamerica.org.br



Essa atividade, a partir do estudo das mandalas e da expressão corporal, favorece
o sentimento de pertencimento e a compreensão da importância de cada um/a para
a construção do coletivo.

Apresentar o conceito, o significado e exemplos de diferentes tipos de mandalas.
Explorar a ideia da mandala como uma arte muito antiga, presente em diferentes
culturas, tais como: povos indígenas da América, povos orientais, africanos e
europeus. A apresentação pode ser feita observando o cartaz do lema 2017 da
Novamerica, imagens/materiais impressos ou no data-show.

Finalizar a apresentação com imagens de mandalas construídas com o corpo
humano, ou seja, “ mandalas humanas” .

Aqui, a ideia é construir mandalas para desenvolver a criatividade, valorizar as
individualidades e afirmar o direito à igualdade e à diferença.

Organizar os/as alunos/as em círculo e propor a brincadeira “ passa a bola” . Cada criança ao
passar a bola para a outra deve dizer o nome de um objeto ou situação que tenha a ver com a
forma circular ou arredondada. Alguns exemplos: Sol, Lua cheia, bola, biscoito, ovo, laranja,
margarida, prato, gravidez, CD, piqueniques, mesa, anel, roda, brindadeiras de roda, roda de
capoeira, sentar em volta de uma fogueira, aldeias indigenas, teias de aranha etc.

Quando sentir que os exemplos foram suficientes, finalizar a brincadeira, assinalando a forte
presença da forma circular na natureza e em nosso cotidiano.

Introduzir o conceito de mandala como uma arte muito antiga, presente em muitas culturas.
De forma circular, as mandalas significam a união, integração, harmonia e são usadas para
meditação, curas, orações em muitas religiões. Se considerar conveniente, acrescente mais
informações.

A apresentação pode ser feita utilizando o cartaz do lema, imagens impressas ou no data-
show. A colocação de uma música suave pode ajudar a criar um clima de calma e de harmonia.

Ao final, solicitar que manifestem livremente suas impressões sobre o que viram e sentiram
durante a apresentação. Perguntas que ajudam: O que mais chamou a atenção? Que
sentimentos/ emoções as mandalas despertaram?

Colocar ao alcance dos/as alunos/as diferentes materiais, tais como: papéis coloridos, grãos,
lápis de cor, barbantes, lã, cola, tesoura, cola colorida etc.

Solicitar que cada um/a construa uma mandala que represente uma qualidade que possuem e
a registrem graficamente na mandala.

Ao final, organizar um painel com as mandalas com o título: ” .

Solicitar que observem o painel e indagar: Quais as semelhanças e diferenças entre as
mandalas? Fazer o mesmo em relação às qualidades apontadas por eles/as. Fotografar as
mandalas produzidas pelos alunos/as.

Conduzir o debate de modo que concluam que, assim como as mandalas, as pessoas também
são iguais e diferentes. O importante é respeitar e valorizar cada um/a no seu direito à igualdade e
à diferença.

Fechar com a música " disponível no site
(acessado em 22/03/2017).

“Somos iguais e diferentes

Normal é ser diferente",
www.grandespequeninos.com.br

Cara educadora e educador, as mandalas presentes no cartaz do lema 2017 - “Somos diferentes: construímos saberes, valores e práticas” -
inspiraram as atividades aqui propostas. Tal qual os direitos humanos, alicerçados na defesa da dignidade humana e da pluralidade cultural, as

mandalas, nos encantam com os aspectos que lhes são comuns e a diversidade de cores, desenhos e significados. Outrossim, o círculo como uma
manifestação simbólica da psique humana traz a ideia de união, harmonia e pertencimento. Daí, o uso de desenhos centralizados facilitarem a

concentração, a meditação, transmitirem tranquilidade e atenuarem estados depressivos e choques emocionais.

Essa atividade, de forma lúdica,
desperta para o prazer e a importância
do encontro com o outro e o papel de
cada um/a na construção do coletivo.

Organizar as crianças em círculo e
perguntar sobre as brincadeiras de
roda que conhecem. Realizar uma ou
duas brincadeiras da preferência do
grupo. Alguns exemplos: “ batata
quente” , “ dança das cadeiras” , “ lenço
atrás” , “ passa anel” , “ escravos de Jó”
O site “ Brasileirinhos” é uma boa fonte
d e c o n s u l t a , r e u n i n d o 1 0 0
b r i n c a d e i r a s ( a c e s s a d o e m
22/03/2017).

Dar espaço para que relaxem e refazer a roda, perguntando: Estar em
círculo é diferente de estar em filas? Por quê? Ficar atento/a às respostas e
explorar as atitudes, reações e situações observadas nas brincadeiras, tais
como: a proximidade com o outro, facilidade de comunicação, de
observação, de participação, do sentido de união e de pertencimento.

Conduzir a conversa, destacando as falas que apontam a forma circular
como um facilitador para o encontro com o outro e para a importância de
cada um/a para a realização de atividades coletivas.

Fechar a atividade com uma ciranda animada, que afirme a alegria e a
união do grupo. Sugestão: cantigas de roda, Ciranda de Lia, Ciranda da

Palavra Cantada, disponíveis na internet.

1º Momento:

2º momento:

Ensino Fundamental
Anos iniciais (1º, 2º, 3º)

Ensino Fundamental
Anos iniciais (4º, 5º e 6º)

Ensino Fundamental
Anos finais (7º, 8º e 9º)

Direitos das Mulheres: compromisso de todos/as!

Entendendo a escola como um lugar privilegiado para educar em direitos

humanos, assim como a instituiu a

no âmbito das escolas públicas do , em 2016,

foi promulgada que obriga o ensino de noções básicas da

Lei Maria da Penha , por meio

do .

Lei 5.858/2015 Campanha

Permanente e de Combate ao Machismo e a Valorização das Mulheres

município do Rio de Janeiro

a Lei 74.477

nas escolas estaduais do Rio de Janeiro

Programa Lei Maria da Penha vai à Escola

Materiais disponíveis na internet.

“Mandalas: a arte do encontro

Vídeos Viva Cultura Viva

Entre os diversos projetos e atividades pedagógicas
utilizando mandalas, destacamos o projeto
interdisciplinar ” ,
desenvolvido pelo Colégio João XXIII, em Porto Alegre.

- Cultura e Educação de 2012,
disponível no YouTube, reunindo os 11 episódios da
série Viva Cultura, produzida pelo MinC, com diversos
depoimentos de especialistas sobre o conceito de
cultura e sua relação com a educação.

Temos Direito!

Em 16 de fevereiro último, foi sancionada a Lei
13.415, que institui a Reforma do Ensino Médio.
Embora reconheçamos a necessidade de discutir
mudanças diante dos graves problemas da
educação brasileira, consideramos inaceitável que
elas se façam mediante aprovação de uma Medida
Provisória, de forma autoritária, sem abrir diálogo
com estudantes, professores/as e pesquisadores/as,
que atuam e desenvolvem estudos sobre Educação
Básica e formação técnico-profissional, nas últimas
décadas. Entre outras contradições, a lei também
aponta para a crescente mercantilização da
educação pública, mediante o estabelecimento de
parcerias público-privadas e para o esvaziamento do
sentido de uma educação básica completa.

Mosaico

(https://br.pinterest.com/crisheilig/ciranda/)

http://www.izafet.net http://cargocollective.com/igor

http://verdade-intensidade.blogspot.com.br
http://verdade-intensidade.blogspot.com.br

Edições digitais da
, disponíveis em

sobre
manifestações culturais na
América Latina.

Candau, V. M. (org).

. Rio de
Janeiro: 7Letras, 2011.

Revista
Novamerica

Livro impresso:

Diferenças
C u l t u r a i s e E d u c a ç ã o :
construindo caminhos

www.novamerica.org.br

Colocar uma música suave e dar um tempo para que, em trios, troquem ideias,
impressões e sentimentos emanados pelas mandalas em cada um/a deles/as.

Distribuir figuras de bonequinhos em papel colorido e pedir que registrem por
escrito uma palavra ou expressão que sintetize o que pensaram/sentiram. Esse
momento pode vir acompanhado de uma música suave.

Organizar a turma em um grande círculo. Solicitar que compartilhem oralmente o
que escreveram, colocando os bonequinhos no centro da roda para formar a
mandala humana que representa a identidade do grupo.

Ainda em roda, convidá-los/as a criar uma mandala humana que simbolize a
união e a força do grupo. Dar um tempo de, no máximo, 5 minutos para a realização
da atividade. Fotografar a mandala humana produzida pelo grupo.

A música "Mantra" de Nando Reis pode ser usada na apresentação da
mandada humana criada pela turma.


