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Para
efletir

Ao enumerar quatro eixos básicos que devem orientar processos
educativos capazes de minimizar o fenômeno da violência, o texto
abaixo nos convida a refletir sobre a presença e/ou a possibilidade
de incorporação de alguns deles no cotidiano escolar.

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: EIXOS NORTEADORES PARA
1
A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA
Tendo como horizonte e trajetória a formação da pessoa e
do cidadão, em sentido amplo, bem como a prevenção e o
enfrentamento da violência, em sentido mais específico,
indicamos quatro eixos básicos que devem nortear
processos educativos capazes de afetar, de fato, o modo
de conhecer, sentir e agir dos/as envolvidos/as nesses
processos - estudantes/as, professores/as, equipes
técnicas, funcionários/as, familiares etc. Essas dimensões
do humano, que se entrelaçam e se necessitam
reciprocamente, são assumidas pela educação em direitos
humanos e desenvolvidas sempre de modo sistemático,
intencional e multidimensional.

1. Reconhecimento de si e do outro como
sujeito de direitos.
Este eixo alicerça os demais e a própria educação em
direitos humanos enquanto tal. Somente quando
reconhecemos a nós mesmos e aos outros como sujeitos
de direitos é que se faz possível a comunicação, a comvivência solidária, livre de preconceito, discriminação e
intolerância. Portanto, na base das relações que nos
caracterizam como humanos deve estar o respeito à
dignidade de todos/as e cada um/a, como seres singulares,
possuidores de história e cultura que os caracterizam. O
reconhecimento e a valorização das distintas identidades das diferenças, nossas diferenças - é imperativo e só
podem ser alcançados por sujeitos de direitos que assim se
veem e a todos os demais.

2. Desenvolvimento da capacidade de
tolerância, não discriminação e convivência
com a diversidade cultural e social.
Este eixo representa uma exigência concreta da educação
em direitos humanos. Trata-se de buscar a superação da
intolerância, da discriminação, da negação da diversidade
social e cultural presentes, nem sempre de forma explícita,
no cotidiano escolar e na sociedade. Supõe, então,
enfrentar a violência que essas atitudes representam - que
se multiplicam e diversificam de forma crescente - bem
como as violências que geram. O desenvolvimento dessa
capacidade diz respeito a todos/as os atores envolvidos
nos processos educativos e, especificamente no que se
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referem ao âmbito da escola, os procedimentos escolares,
as relações etc., incluindo significativamente a matriz
teórica que subsidia o fazer educativo.

3. Desenvolvimento da capacidade de
comunicação, inter-relação e cooperação com o
outro e com o grupo.
Numa perspectiva de educação em direitos humanos, o
desenvolvimento da capacidade de comunicação, interrelação e cooperação com o outro e com o grupo nos
remete, inevitavelmente, a Paulo Freire. Segundo ele, “ o
mundo social e humano não existiria como tal se não fosse
um mundo de comunicabilidade fora do qual é impossível
2
dar-se o conhecimento humano” (Freire, 2006, p.65) .
Assim sendo, trabalhar esse eixo implica respeitar a
liberdade do outro - visto que o diálogo supõe a
comunicação entre sujeitos, não podendo, portanto,
acontecer por meio da força e da submissão; saber ouvir compreender que o outro pensa e elabora seu discurso de
maneira própria. Pressupõe também estar convicto de que
os diversos pontos de vista enriquecem a nossa visão de
mundo, de cada um/a e do grupo, e que a colaboração é
um elemento estruturante das práticas dialógicas.

4. Desenvolvimento da capacidade de mediar
conflitos.
Considerar que o conflito é intrínseco às relações sociais e
que sufocá-lo contraria princípios básicos da democracia.
A educação em direitos humanos se apresenta como uma
grande aliada, ao destacar a necessidade de refletir sobre
nossas práticas e pensar estratégias criativas e não
violentas para prevenir, mediar e superar os conflitos.
Convém ainda assinalar que, nessa perspectiva, a
mediação de conflitos não implica negociar os direitos
humanos. Estes, como um marco ético e político e por seu
caráter inviolável e inalienável, são inegociáveis.
1

Extraído, com adaptações, da Parte I do livro: Educação em DDHH
e bullying: oficinas para enfrentamento e prevenção, coordenado
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A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra,
aceita os mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não
acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo
dia da guerra, dos números, da longa duração.
(Eu sei, mas não devia, Marina Colassanti).
Com certeza, o bombardeio diário de notícias e situações de violência (física, simbólica,
institucional e estrutural etc. nos faz sentir, muitas vezes, impotentes e desesperançados/as.
No entanto, como a autora dos versos acima nos adverte, o fato de sentir e saber, não
significa que devemos nos acostumar, tampouco naturalizar ou banalizar as violências.

Significativas
Agosto
07
Dia Internac. da Educação

09
Dia Internac. dos Povos Indígenas - ONU

12
Dia Internac. da Juventude - ONU

24

Paradoxalmente, o fato de estar presente em todos os tempos e sociedades de diferentes
formas e intensidades, ao invés de ser vista como um fenômeno natural, a violência revela o
seu caráter histórico e, portanto, mutável, sujeita às transformações e à construção de
relações mais justas e respeitosas.

Dia da Infância

Setembro

Tal tarefa não é fácil. Entendida como um fenômeno social complexo multidimensional e
multicausal, a violência nos obriga a contextualizá-la histórica e culturalmente e a fortalecer
uma rede de proteção e garantia de direitos humanos e de cidadania.

08
Dia da Alfabetização
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Diante disso, os programas de enfrentamento e de prevenção da violência em contextos
escolares devem levar em conta as condições concretas de vida, valores, preconceitos,
questões políticas e econômicas presentes em suas realidades.
Nesse sentido, considerando a escola um lócus privilegiado para tecer uma cultura de
direitos humanos, as propostas apresentadas nas diferentes seções desse boletim buscam
desenvolver atitudes de solidariedade, empatia, escuta, diálogo, cooperação e de
participação, elementos chaves para o reconhecimento da humanidade em cada
um/a de nós e no outro e para a construção de práticas não violentas.

conteceu!
No dia 4 de julho, realizamos a roda de conversa
” Violências na escola: tecendo redes de
proteção” , no Colégio Teresiano. Agradecemos
a participação de todos/as, em especial, das
professoras Adriana G. Leonídio e Stefânia Lima
da Silva e toda a equipe da Diretoria de
Assistência Integral ao Educando-DAIE, da
Secretaria de Educação de Mangaratiba, e do
professor Antonio Carlos de Oliveira, do
Departamento de Serviço Social da PUC-Rio.

Vai

Dia Internac. da Paz

21
Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência / Dia da Árvore

23
Dia Internac. contra a Exploração Sexual
e o Tráfico de Mulheres e Crianças

contecer!

Coloque na agenda!
18 de agosto, sábado, X
Seminário Nacional do
Movimento Socioeducativo
Educar em Tempos
Difíceis/MSE-Brasil
“ Reinventar a Democracia:
desafios para a educação” .
Inscrições e informações
no site

http://www.msebrasil.org/

P articipe!
Envie sugestões de
materiais, atividades
pedagógicas e informes de
eventos realizados nas
escolas sobre a temática
dos direitos humanos e o
lema 2018 para
divulgarmos na Fan Page
Novamerica e nesse
boletim. O e-mail para
envio é
escola@novamerica.org.br

emos

Artigo 3° da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

ireito!

“Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
Diante da insanidade e da ineficácia da política de segurança pública
no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro, o que faz com
que tenhamos a polícia que mais mata e também a que mais morre,
urge exigir um policiamento que preserve a vida, direito humano
fundamental, em especial, para os/as moradores/as das favelas e
bairros que sofrem com a lógica absurda de confronto entre
policiais e criminosos.

Ensino Fundamental

1º, 2º e 3º anos

4º, 5º e 6º anos
http://www.centrocultural.coop/blogs/
cooperativismo/2017/07/09/
el-cooperativismo-como-herramientade-transformacion-social.
Acesso em 04/07/2018.

http://crecheepreescolamundofeliz.blogspot.
com/2012/08/creche-e-pre-escola-mundo-felizriacho_9594.html. Acesso em 03/07/2018

Bola no lençol
“Quando as crianças
brincam
E eu as ouço brincar,
Qualquer coisa em
minha alma
Começa a se alegrar”.
(Fernando Pessoa)
Palavra puxa palavra

Parodiando o escritor Machado de Assis, palavra puxa
palavra, uma ideia traz a outra e assim se faz um texto
coletivo. Aqui a ideia é desenvolver a criatividade, a
expressão oral/escrita e a capacidade de trabalhar em
equipe.

Dispor os/as alunos/a em roda e pedir que segurem a borda do lençol.
Colocar uma bola no centro do lençol. Ao som de uma música ou cantando,
solicitar que sacudam o lençol para jogar a bola, mas sem deixá-la cair.
Em alguns momentos, interromper o movimento e dar alguns comandos,
como por exemplo: pedir que fiquem em posição de estátua, passem por
debaixo do lençol crianças com nome com determinada letra, as que fazem
aniversário em um dado mês, torcem pelo time tal, gostam de comer uma certa
fruta etc.

Em roda, solicitar que uma das crianças diga uma
palavra qualquer. Em seguida, pedir que o colega ao
lado acrescente outra palavra que se ligue à anterior, e
assim todos devem procurar formar frases para
construir um texto lógico.

Ao final, destacar que as diferenças entre o grupo não impedem que tenham
muitas afinidades e interesses em comuns.

Para facilitar, o/a educador/a pode começar
dizendo a primeira palavra.

Fechar com uma ciranda bem animada.
Desenho cooperativo

Como sugestão, registrar o texto no quadro de giz
ou filmar a dinâmica para ser vista pela turma e
transcrito posteriormente.
Deu treta, e agora?

Distribuir canetas ou lápis coloridos e solicitar que um/a aluno/a inicie o
desenho fazendo um traço numa folha A3 ou de papel pardo. Os demais devem
continuar. Mas cada um/a só pode acrescentar um traço.
Ao final indagar sobre o que desenharam?

Considerando que as situações de conflito são
inerentes às relações humanas, essa atividade busca
identificar formas positivas de lidar com elas.

Pedir que, coletivamente escolham um nome e façam uma frase
sobre o desenho.

nriquecendo a Ação:
Livros impressos:
Para crianças:
“O Rei que não sabia de nada!” e “Dois idiotas
sentados cada qual no seu barril”, ambos de
Ruth Rocha, publicados pela Ed. Salamandra.
Para educadores/as:
“Escola e Violência”, de Mª Consolação Lucinda,
Mª das Graças Nascimento e Vera Candau, Ed.
DP&A, 1999.

“Auto de Resistência”, documentário de Natasha
Neri e Lula Carvalho, 2018.

“Debate: violência, mediação e convivência na escola”,
MEC/TVEscola/Salto para o futuro, 2005.
“Escola que protege: enfrentando a violência contra crianças e
adolescentes”, de Vicente de Paula e Eva Faleiros, UNESCO/MEC,
2008.
“ Conflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e
exemplos de como lidar”, de Claudia Ceccon e outros, CECIP, 2009.
“Impactos da violência na escola: um diálogo com professores”, org.
por Simone Gonçalves, Patrícia Constantino e Joviana Quintes, Ed.
Fiocruz, 2010.
“Diálogos e mediação de conflitos nas escolas”. Guia prático para
educadores. Conselho Nacional do Ministério Público, 2014.
Site do “Observatório de Educação em Direitos Humanos em Foco”,
clicar em materiais pedagógicos/ recursos didáticos/ Violências e
educação para a paz.

Qual é a situação apresentada nos
quadrinhos?
Que nomes poderiam ser dados a essa
situação?
Por que ela aconteceu?
Como os burrinhos resolveram a situação?

https://midiaindependente.org/?q=83qd8. Acesso em 04/07/2018

Ensino Fundamental
7º, 8ª e 9º anos
Essa atividade estimula a cooperação e a capacidade de resolver situações-problema de
forma integrada e coletiva.
Dispor de forma espaçada, na sala de aula ou na quadra, cones, cadeiras ou quaisquer
outros objetos, a fim de construir um circuito.
Dividir a turma em trios e pedir que de costas um/a para o/a outro/a, deem os braços.
Assim organizados, encaixar uma bola entre as costas dos participantes Pode ser uma
bola de encher.
Solicitar que cada trio caminhe entre os objetos, sem tocá-los e sem deixar a bola cair.
Ao final do circuito, cada trio deve conseguir pegar a bola sem deixá-la cair. Esse jogo
está disponível no YouTube- Conectados (Jogo Cooperativo) Universidade UNISU.
Acesso em 03/07/2018.
Fechar a atividade, pedindo que
comentem o que sentiram, os
cuidados/habilidades e as aprendizagens
que o jogo provocou em cada um/a
deles/as.
Como sugestão, finalizar a atividade
com um abraço coletivo e uma música
animada para que dancem livremente.

Que outras situações semelhantes
podemos identificar em nosso dia a dia?

Aqui, a ideia é refletir sobre o conceito de violência, suas diferentes faces e possibilidades
de tecer uma cultura de não violência no cotidiano escolar.

Conduzir a conversa de modo que
percebam que situações de conflito são
corriqueiras em nossas vidas e que o
importante é encontrar formas de lidar com
elas, buscando o diálogo e a cooperação
sempre que possível.

Abrir a conversa solicitando que os alunos, espontaneamente, explicitem o que
entendem por violência. Provocar a participação pedindo que apontem tipos de violência
que sofrem e/ou convivem em seu cotidiano.

Como desdobramento, solicitar que, em
grupos, identifiquem uma situação de conflito
vivida na escola para ser dramatizada (5
minutos, no máximo).
Após as apresentações dos esquetes,
solicitar que identifiquem atitudes que ajudam
a lidar de forma positiva com os conflitos
(respeitar as diferenças, saber ouvir o outro,
buscar o diálogo e outras formas de resolver o
problema).
As respostas apresentadas podem servir
para construir compromissos que afirmem uma
convivência respeitosa, do tipo “pega na
visão”, expressão utilizada pelos/as alunos/as
para alertar sobre algumas atitudes.

/

“A primeira pedra”, documentário disponível
no Futura Play, 2018.

Na internet:

A partir da observação dos quadrinhos,
pedir que respondam as seguintes questões:

.com/pin
https://br.pinterest
39/.
161145111469995
2018
Acesso em 07/07/

“Violência e mediação de conflitos na escola”,
de Monique M. Longo, Ed Pirilampo, 2017.
Cinedica:

https://biodeluna.wordpress.com/2015/02/22/educaciony-ejemplo-gracias-papa/https. Acesso em 03/07/2018.

Ensino Fundamental

Com a palavra as crianças, maiores vítimas dessa triste realidade:

https://i1.wp.com/bonicoop.com/
wp-content/uploads/2015/03/
team.jpg?ssl=1. Acesso em 04/07/2018.

Cara educadora e educador, considerando as práticas educativas cotidianas como um instrumento para operar
mudanças significativas, nesta seção apostamos nas brincadeiras para estimular a cooperação, desenvolver a
empatia, a participação, a capacidade de resolver situações problema e de se expressar em diferentes formas.

Quando sentir que o debate foi suficiente para levantar a questão, apresentar o
conceito de violência proposto pela Organização Mundial da Saúde- OMS. Numa
perspectiva de educar em diretos humanos, situar a OMS, a criação da Organização das
Nações Unidas/ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948.
A Organização Mundial da Saúde/OMS define a violência como o uso de força
física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou
contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento,
morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.
Ampliar a conversa solicitando exemplos de tipos de violência apontados na
definição.
Destacar que a violência abrange todos os atos de violação dos direitos humanos:
civis (liberdade, privacidade, proteção igualitária); sociais (saúde, educação, segurança,
habitação); econômicos (trabalho e renda); culturais (manifestação da própria cultura) e
políticos (participação política, voto).
Solicitar que deem exemplos de manifestações de violência física, material e
psicológica que vivenciam na escola.
Fazer uma síntese das escolhas, destacando os aspectos comuns e as diferenças
apontadas.
Fechar a atividade, solicitando que, em grupos, elaborem frases que
expressem compromissos que deveriam ser cumpridos por toda a
comunidade escolar para afirmar uma cultura de não violência.
As frases podem inspirar desenhos sob a forma de grafite ou stencil
para serem pintados nos muros e paredes da escola.
Como sugestão, acessar obras do artista inglês Bansky (disponíveis
na Internet), que utiliza a arte do stencil e do grafite para
questionar valores sociais, como por exemplo, o
helicóptero bombardeando corações.

