Para
efletir

Para iniciar a reflexão sobre educação, direitos humanos e democracia, tríade que orienta o
lema 2018, no atual contexto de acirramento das desigualdades sociais e de manifestações
de violência, destacamos as belas palavras da escritora Conceição Evaristo, em homenagem
à Marielle Franco e parte do artigo “ Educação em direitos humanos: desafios atuais” , de
autoria da professora Vera Candau.
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pessoa e grupo sociocultural, de modo especial, os direitos
sociais e econômicos com o reconhecimento dos direitos à
diferença.
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In: SILVEIRA, Rosa Mª Godoy et al. Educação em Direitos Humanos:
fundamentos teórico-metodológicos, João Pessoa: Ed, Universitária, 2007,
p.399-412. Disponível e acessado na Internet em 27/03/2018.

Articular igualdade e diferença:
uma exigência do momento
“ Não, nós nos negamos a acreditar
que um corpo tombe vazio
e se desfaça no espaço
feito poeira ou fumaça
adentrando-se no nada dos nadas
nadificando-se.
Por isso, na solidão desse banzo antigo
rememorador de todas e de todos
os que de nós já se foram,
é no espaço de nossa dor
que desenhamos
a sua luz-mulher - Marielle Franco E as pontas de sua estrela
enfeitarão os dias
que ainda nos aguardam
e cruzarão com as pontas
das pontas de outras estrelas,
habitantes que nos guiam,
iluminando-nos e nos fortalecendo
Na constelação de nossas saudades.”
(Conceição Evaristo)

Educação em direitos humanos: desafios atuais
1

Vera Maria Candau
O atual contexto internacional, certamente, não constitui um
cenário propício à afirmação de uma cultura dos Direitos
Humanos. (...)
Globalização, políticas neoliberais, segurança global, essas são
realidades que estão acentuando a exclusão, em suas diferentes
formas e manifestações. No entanto, não afetam, igualmente, a
todos os grupos sociais e culturais, nem a todos os países e,
dentro de cada país, às diferentes regiões e pessoas. São os
considerados “ diferentes” , aqueles que, por suas características
sociais e/ou étnicas, por serem pessoas com “ necessidades
especiais” , por não se adequarem a uma sociedade cada vez
mais marcada pela competitividade e pela lógica do mercado, os
“ perdedores” , os “ descartáveis” , que vêm, a cada dia, negado o
seu “ direito a ter direitos” (ARENDT, 1997).
Este é o nosso momento. Nele temos de buscar, no meio de
tensões, contradições e conflitos, caminhos de afirmação de uma
cultura dos Direitos Humanos, que penetre todas as práticas
sociais e seja capaz de favorecer processos de democratização,
de articular a afirmação dos direitos fundamentais de cada
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Esta é uma questão fundamental no momento atual. Para alguns,
a construção da democracia tem que colocar a ênfase nas
questões relativas à igualdade e, portanto, eliminar ou relativizar
as diferenças. Existem, também, posições que defendem um
multiculturalismo radical, com tal ênfase na diferença, que a
igualdade fica em um segundo plano.
No entanto, o problema não é afirmar um polo e negar o outro,
mas sim, termos uma visão dialética da relação entre igualdade e
diferença.
Hoje em dia, não se pode falar em igualdade sem incluir a
questão da diversidade, nem se pode abordar a questão da
diferença dissociada da afirmação da igualdade.
Uma frase do sociólogo português Santos (1997) sintetiza, de
maneira especialmente oportuna, esta tensão: “ temos direito a
reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza e
temos direito de reivindicar a diferença sempre que a igualdade
nos descaracteriza.”
Neste sentido, não se deve opor igualdade à diferença. De fato, a
igualdade não está oposta à diferença e sim, à desigualdade.
Diferença não se opõe à igualdade e sim à padronização, à
produção em série, a tudo o “ mesmo” , à “ mesmice” .
O que estamos querendo trabalhar é, ao mesmo tempo, negar a
padronização e lutar contra todas as formas de desigualdade
presentes na nossa sociedade. Nem padronização nem
desigualdade. E sim, lutar pela igualdade e pelo reconhecimento
das diferenças. A igualdade que queremos construir assume a
promoção dos direitos básicos de todas as pessoas. No entanto,
esses todos não são padronizados, não são os “ mesmos” . Têm
que ter as suas diferenças reconhecidas como elementos de
construção da igualdade.
Consideramos que essa temática suscita uma grande discussão,
um debate difícil, que desperta muitas paixões, mas que é
fundamental para se avançar na afirmação da democracia. Hoje
não se pode mais pensar na afirmação dos Direitos Humanos a
partir de numa concepção de igualdade que não incorpore o
tema do reconhecimento das diferenças, o que supõe lutar
contra todas as formas de preconceito e discriminação.
Referências:
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismos, imperialismo e
totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural dos direitos
humanos. In: Lua Nova. Revista de Cultura e Política, n.39, p, 105-24. São
Paulo: CEDEC, 1997.
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presentação
“ Quantos jovens precisarão morrer para que essa guerra aos pobres acabe?”.
(Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro).
Proferido, após o assassinato de mais um jovem na favela de Manguinhos, zona norte do
Rio de Janeiro, pouco tempo antes de sua execução e do motorista Anderson, no dia 14 de março
último, esse desabafo de Marielle deve continuar ecoando em nossas consciências, exigindo
respostas urgentes dos poderes instituídos para identificar os responsáveis e pôr fim a essa “ guerra” ,
dirigida, especialmente, aos jovens negros e moradores/as de favelas.
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Por outro lado, além de evidenciar o compromisso com a defesa da vida e de grupos
excluídos social e culturalmente, o questionamento de Marielle toca de perto o sentimento de
educadores e educadoras que trabalham e convivem com pessoas que moram em comunidades
afetadas, cotidianamente, por diferentes manifestações de violência.

Dia Mundial da Saúde

No entanto, justamente, por vivermos o desafio de encontrar respostas a esses tempos
bárbaros e desumanizadores, precisamos, cada vez mais, falar sobre como e porque educar em
direitos humanos.

Dia Mundial da Mãe
Terra (Dia da Terra)

Nesse sentido, inaugurando o ciclo de formação 2018, iluminado pelo lema “ Direitos
Humanos e Educação: Reinventar a Democracia” , esperamos que as diferentes seções desse
boletim contribuam para tecer uma cultura de paz e de direitos humanos no cotidiano escolar.

Dia Mundial da
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Mãos à obra e que a mensagem do cartunista Quinho oriente e fortaleça nossas
esperanças e projetos!
Um abraço.
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articipe!
Participe do Ciclo de Debates 2018,
promovido pelo Movimento
Socioeducativo - MSE, um espaço de
reflexão e debates sobre educação e
questões contemporâneas.
Acompanhe a divulgação das atividades
pelo site da Novamerica www.novamerica.org.br, pelo Face book
Novamerica e no site do Observatório de
Educação em Direitos Humanos em Foco.
Participe, também, enviando sugestões de
materiais, atividades pedagógicas e
informes de eventos realizados nas
escolas sobre a temática dos direitos
humanos, em especial, sobre o lema 2018
para divulgarmos na página da
Novamerica, no Face book e nesse
boletim. O e-mail para envio é
escola@novamerica.org.br.

NOVAMERICA
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Dia Internacional de
Ação pela Saúde da
Mulher e do Combate à
Mortalidade Materna
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www.em.com.br/app/noticia/nacional/2018/03/16/interna_nacional
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Dia Internacional dos
Construtores de Paz das
Nações Unidas

http://www.unfpa.org.br

Cara educadora e educador, tal qual um quebra-cabeças, as lutas por uma democracia efetiva e por uma educação que tenha os direitos humanos
como horizonte de sentido são processos de encaixe e desencaixe de forças sociais que exigem capacidade de diálogo e de negociação
constantes para incluir sujeitos invisibilizados e silenciados na sociedade. Nesse sentido, as atividades aqui propostas inspiram-se no quebracabeças que ilustra o cartaz do lema 2018 - “ Direitos Humanos e Educação: Reinventar a Democracia” .
Outrossim, de forma lúdica, o quebra-cabeças estimula habilidades cognitivas, favorece a percepção de diferentes pontos de vista, a coordenação
visomotora e o desenvolvimento de habilidades sociais, tais como a capacidade de diálogo e de cooperação, quando montado em grupo.
Lembramos, mais uma vez, que as atividades sugeridas podem e devem servir de fonte de inspiração para a realização de outras, em consonância
com as realidades e necessidades de diferentes contextos escolares.

emos

ireito!

Fruto dos movimentos LGBTI e de todos/as que afirmam o respeito à
diversidade, ao pluralismo, à subjetividade e à individualidade como
pressupostos para a afirmação da dignidade humana, destacamos a
aprovação recente de duas resoluções que autorizam o uso do nome
social em documentos oficiais.
- A Resolução do MEC, promulgada no último dia 17 de janeiro, autoriza o a inclusão do nome
social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica e nas inscrições no
Enem e demais exames. O nome social será incluído no CPF, junto do nome civil.
- Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, aprovada no último dia 22de março, permite a
travestis e transexuais o nome social no título de eleitor.
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Anos iniciais (1º, 2º, 3ª)

Anos iniciais (4º e 5º 6ª)

Anos finais (7º 8ª e 9ª)

Numa concepção de que os direitos humanos e democracia
são conceitos que devem ser aprendidos e vivenciados desde os
primeiros anos de escolaridade, essa atividade ajuda a construir a
noção de que toda criança é um sujeito de direitos.
1º momento:
Uma boa forma para começar o dia é fazer uma roda de
conversa. Convide as crianças a sentar em círculo, de preferência
no chão, e coloque em pauta a questão: “o que deixa as crianças
contentes?”
Neste primeiro momento, é importante que as crianças
reconheçam que a maioria das “ coisas” que as deixam contentes
são “ Direitos da Criança” .
Estimule a participação de todxs, acolha as diversas opiniões e
registre todas as respostas, procurando agrupar as ideias
semelhantes, por exemplo: segurança (quando não tem tiroteio);
afeto (quando minha mãe faz carinho); educação (ouvir história na
escola); brincar (jogar bola). Explore cada ideia, identifique
concordâncias e discordâncias. Confira se o que deixa umas
crianças contentes deixa outras tristes e o porquê disso.
Em seguida, apresente a versão simplificada da “ Declaração
dos Direitos das Crianças” (vide quadro).
Estimule a turma a conversar sobre o 3º Princípio da
Declaração: “Toda criança tem Direito a um nome e uma
nacionalidade”. Algumas perguntas podem ajudar: O que é o
nome? Quantos nomes nós temos? Todas as pessoas
nos chamam da mesma maneira?

É comum as pessoas serem chamadas por nomes diferentes, por
apelidos e até não saberem o seu nome oficial. Toda criança
quando nasce deve ser registrada pelo responsável. A certidão de
nascimento é o documento que diz que a pessoa existe, onde
nasceu, quem são seus pais. Então, toda criança tem direito a ter sua
certidão de nascimento.
2º momento:

Aqui, a ideia é refletir sobre a noção de direitos humanos como algo
que nos ajuda a construir uma sociedade mais feliz e democrática, a
partir da experiência pessoal ou comunitária de cada um/a.
1º momento:

Convide as crianças a construírem uma carteira de identidade.
Em meia folha de papel A4, dobrada ao meio, a criança escreve, na
parte da frente, o seu “ nome oficial” e o nome do lugar onde
nasceu. Na parte interna da folha, desenha o que a faz feliz.

Entre as respostas, devem constar: brincar, ter uma casa, receber
atenção e carinho, ter uma boa alimentação, assistência médica, se
divertir, estudar, ser tratada com respeito etc.

É muito importante insistir que as crianças usem o “ nome
oficial” completo nos exercícios, trabalhos e provas.
3º momento:
Para fechar a atividade, montar um grande quebra-cabeça da
turma, onde cada peça tem o nome de uma criança, escrita por ela.
O modelo do quebra-cabeça é facilmente encontrado na Internet.
Pense junto com sua turma um título bem bonito para o painel,
onde cada criança é um sujeito que pode contribuir para construir
um mundo melhor.
A atividade pode ser encerrada com uma animada cantoria da
música “ Gente tem sobrenome” de Toquinho, disponível na
Internet. Como sugestão, atualize a letra da música com
referências do contexto cultural das crianças.

Organize os/as alunos/as em círculo e iniciar a conversa
perguntando: O que nos faz feliz? Que coisas são importantes em
nossas vidas?

Destaque as semelhanças e discrepâncias entre as respostas,
destacando que as coisas que nos fazem felizes e são importantes para
nossa vida, muitas vezes, têm a ver com a ideia de direitos humanos.
2º momento:
Organize a turma em grupos e distribuir cópias da versão
simplificada da Declaração dos Direitos das Crianças (vide quadro).
Convide a turma a fazer uma leitura coletiva e comentada. Procure
estabelecer relações com as respostas dadas pelas crianças no
momento anterior e estimule as crianças a dar exemplos de situações
cotidianas que representem a prática ou a violação desses direitos.
Organize a turma em grupos e distribua 10 peças de um quebracabeças. Para facilitar, as peças podem ser feitas a partir de cortes em
linhas horizontais, verticais, diagonais, inclinadas em folhas de cartolina.
Peça que, em grupo, façam desenhos que representem os artigos da
Declaração. A escolha dos artigos pelos grupos pode ser feita sob a
forma de sorteio.
Ao final, solicitar que disponham os desenhos no chão da sala e
montem o quebra cabeça dos direitos das crianças.
Feche a atividade de forma bem animada com a música “ Deveres e
Direitos” de Toquinho, disponível na Internet.

E nriquecendo a Ação:

Como desdobramento, solicite que montem o quebra-cabeças dos
Direitos das Crianças, num espaço que possa ser visto pela
comunidade escolar.

Materiais disponíveis no Observatório de Educação em Direitos
Humanos em Foco - www.observatorioedhemfoco.com.br:
Texto completo da Declaração Universal dos Direitos das Crianças,
promulgada em 20 de novembro de 1959 pela ONU.
Cartilha Direitos Humanos, de Ziraldo, disponível na internet.
Animação Declaração dos Direitos Humanos por Bibi, ilustrada por
Alejandro Rosas, Ed. Scipione, disponível na Internet.
As crianças e seus direitos, de Thais Berbelam e Solange Garcia, Ed.
Evoluir, disponível na Internet.
Materiais impressos:

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
Versão simplificada
1 - Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
2 - Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.
3 - Direito a um nome e uma nacionalidade.
4 - Direito à alimentação saudável, moradia digna e assistência médica adequada
para a criança e a mãe.

Sou criança: tenho direitos. Oficinas pedagógicas de direitos humanos,
de Vera Mª Candau e outros. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010.

5 - Direito a educação e cuidados especiais, em caso de deficiência física ou mental.

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Ruth Rocha e Otavio Roth,
Ed. Moderna.

7 - Direito à educação escolar gratuita e ao lazer infantil, à brincadeira.

Educação em Direitos Humanos, livros 1, 2, 3 e 4, Coleção Crescer Cidadão,
de Luciana Calissi, Rosa Mª G. Silveira e Mª de Nazare T. Zenaide. João
Pessoa Ed. Grafset, 2013.

9 - Direito de ser protegida contra abandono e o trabalho precoce.

6 - Direito ao amor e à compreensão da família e da sociedade.
8 - Direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de perigo.
10- Direito de crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade
e justiça entre os povos.

Essa atividade favorece a compreensão dos direitos
humanos como uma construção histórica, fruto de lutas de
pessoas, grupos e movimentos sociais por igualdade, justiça
social, defesa do meio ambiente, liberdade, da dignidade
humana etc.
1º momento:
Convide os/as alunos/as a ler em voz alta o lema do cartaz
“ Direitos Humanos e Educação: Reinventar a Democracia” .
Para animá-los/as na reflexão, solicite que repitam, em coro,
mais duas vezes.
Promova uma breve discussão socializada, a fim de fazer
emergir os significados e conhecimentos prévios sobre direitos
humanos, democracia e educação. Procure dar exemplos
concretos e da vivência dos/as alunos/as que explicitem a
interdependência entre tais conceitos.
Convide a turma a fazer uma leitura crítica da imagem.
Perguntas que ajudam: Que sentimentos ou impressão a
imagem do cartaz suscita, num primeiro momento? Que
pessoas ou objetos estão representadas nas peças do quebracabeça? Que figura lhe chamou mais atenção? Por quê? Que
relações podemos fazer entre a escolha desses personagens e
o lema do cartaz? Por que algumas peças não têm figuras? Que
imagens vocês incluiriam? Por quê? Que relações podemos
fazer entre o quebra-cabeça e os conceitos de democracia e
direitos humanos?
Em seguida, coloque uma música suave e peça que,
individualmente, busquem na memória alguma situação que
tenham vivenciado e que, de algum modo, tenha a ver com o
respeito ou desrespeito dos direitos humanos.
Abrir espaço para que, espontaneamente, expressem o
que pensaram. Para facilitar, o professor/a pode iniciar dando
seu depoimento pessoal.
2º momento:
Agora, organizados em grupos, solicite que conversem
sobre fatos ou situações que tenham a ver com a promoção ou
violação de algum direito humano na história coletiva (local,
nacional ou mundial).
Peça que sintetizem a história escolhida e a apresentem
sob a forma de um esquete, cartaz, rap, charge, história em
quadrinhos, noticiário, pequeno texto etc.
Após a apresentação dos grupos, sintetize as semelhanças
e as diferenças entre as produções, destacando a ideia de que
os direitos humanos fazem parte do cotidiano e são fruto de
lutas sociais contra injustiças e desigualdades.
A título de aprofundamento, propor que pesquisem
pessoas ou grupos sociais que lutaram/lutam por direitos
humanos. Os resultados das pesquisas podem servir para
construir um mural, jogos (quebra-cabeça, ludo, jogo da
memória, quiz, entre outros) realizar uma
dramatização, produção audiovisual etc.

