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NOVAMERICA

tem por finalidade promover a

construção da democracia

como estilo de vida e a

participação na sociedade

civil, favorecer o

desenvolvimento de uma

consciência latino-americana e

de uma ética da solidariedade,

estimular o reconhecimento e

a valorização das diferentes

culturas, no âmbito nacional e

internacional, através da

promoção de processos

educativos e culturais

orientados à formação de

diferentes agentes sociais

multiplicadores,

prioritariamente pertencentes

a grupos populares e

excluídos, e à capacitação de

professores/as.



A educação em/para os Direitos Humanos que a Novamerica vem
desenvolvendo, seja no plano formal, seja no não formal, está
orientada, entre outros eixos, pela valorização das diferenças que
caracterizam pessoas e grupos e, ao mesmo tempo, luta pela
igualdade de direitos entre todos os cidadãos e todas as cidadãs.
Dito de outra forma: estamos convencidos/as de que a igualdade de
direitos, o direito à diferença que este é um tema
recorrente em nosso trabalho.

Em 2011, radicalizamos ainda mais esta posição ao defendermos o
direito à diferença - com um inequívoco - rejeitando qualquer
possibilidade de vinculá-la, como decorrência inevitável, à
desigualdade - com um categórico .

, orienta nossa trajetória cotidiana.

Nossas principais publicações, os processos formativos
desenvolvidos, os encontros realizados, os debates travados...
Nossa presença em redes e eventos diversos... Ou seja, todas as
atividades e produções do ano trouxeram esta “logomarca”. Nossa
intenção explícita: tatuá-la em corações e mentes, identificando,
deste modo, pessoas e grupos afinados com o mesmo propósito, o
mesmo desejo, o mesmo compromisso. Tatuagem de educadores e
educadoras em Direitos Humanos, gente nossa

Pois é. Este completou em 2011.

Aniversário que festejamos com trabalho, dedicação e... alegria,
pelas conquistas de até então que nos oxigenam para a caminhada
por outro tanto.

inclui .

sim

não

.

Faz tempo

faz

tempo

faz tempo

faz tempo

“Diferenças sim! Desigualdades não!”

Um lema. Uma bandeira. Mais que isso: o fio condutor que,

vinte anos
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Aniversário que celebramos com um significativo reconhecimento
público. Avaliação externa de um dos nossos projetos - que analisou
criteriosamente materiais e documentos, entrevistou parceiros/as
de várias regiões e travou longas conversas com a equipe
Novamerica - registra que

César Picon, avaliador)

Consolidamos uma metodologia de trabalho que identifica o modo
como fazemos Educação em Direitos Humanos, utilizamos
estratégias diversas para socializar o conhecimento que dispomos e
produzimos, temos buscado linguagens que favoreçam um diálogo
enriquecedor com nossos/as parceiros/as... Características que,
reconhecidas pelo avaliador, nos indica como “referente”. Uma
responsabilidade que assumimos com seriedade e empenho. Nossa
história nos credencia.

Este relatório aponta os rumos que temos seguido. É apenas um
olhar sintético do vivido neste ano que representa um pedaço dos
20 anos em que estivemos sempre com um pé no sonho e outro na
realidade. Lição de Paulo Freire para uma educação realmente
libertadora o que, de resto, é a destinação da Educação em Direitos
Humanos pela qual e para a qual existimos.

“El proyecto tiene las condiciones y potencialidades para

ser considerado como una práctica referente no sólo en el

estado de Rio de Janeiro, sino del Brasil.”

(
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Os Princípios de Ação se inter-relacionam e são concebidos de

forma dinâmica. Expressam-se de diversos modos na realização

dos diferentes programas e atividades promovidas.

Construir a democracia como estilo de vida

A democracia não pode ser reduzida a um rito que se vive em

determinados momentos. Trata-se de um jeito de viver, de se

relacionar com os demais, de partilhar bens econômicos, saberes,

poder, sonhos. Construir a democracia supõe articular as lutas do

nosso dia a dia com as questões estruturais que afetam o nosso país,

toda a América Latina e o macro-social e atuar de modo coerente. É

apostar que todos/as somos co-responsáveis por todos/as. É

acreditar na dimensão pública da vida e que juntos, em mutirão,

construiremos uma sociedade mais humana e justa.

Para promover a integração latino-americana é importante

aprofundar nossas raízes históricas e culturais, assim como conhecer

a problemática atual do continente. É preciso também conceber esta

integração de modo amplo, não reduzida ao econômico. Deve

favorecer os aspectos culturais, de conhecimento mútuo,

intercâmbio e criação de uma consciência comum que afirme a

busca conjunta de soluções para a difícil situação do continente.

Desenvolver a consciência latino-americana é reconhecer-nos como

cidadãos da “Patria Grande”. É fazer-nos mais sensíveis à realidade

de cada um dos países do continente. Somente assim seremos

capazes de construir uma NOVAMERICA.

Desenvolver a consciência

latino-americana

PRINCÍPIOS DE AÇÃO
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Promover uma ética da solidariedade

Ética constitui uma das urgências básicas da sociedade em que
vivemos. Trata-se de favorecer a construção de uma nova
organizaçao social e política, na qual a vida como direito radical, a
afirmação dos direitos humanos como direitos de todos/as e a
justiça sejam práticas sociais cotidianas. Promover uma ética da
solidariedade, que privilegie os processos de participação dos
excluídos no cenário político-social e cultural, é um dos grandes
desafios que temos.

O continente latino-americano possui uma enorme riqueza cultural.
Cada país está integrado por diferentes grupos culturais: povos
originários, afro-americanos, mestiços, culturas urbanas, rurais etc.
Esta realidade não pode ser silenciada, negada, nem considerada
inferior pela cultura dominante.

Na América Latina, buscar alternativas coerentes com o seu próprio
ethos cultural e seu processo histórico significa reconhecer e
valorizar nossas culturas, conhecer nossa produção literária,
científica e cultural, favorecer suas diferentes formas de expressão,
fortalecer a relação entre educação e cultura/s, estimular o diálogo
intercultural e a participação dos diferentes grupos na construção
social, entre outros.

A NOVAMERICA aposta na construção coletiva. Juntos/as
construímos uma prática e um saber gerados e articulados com as
nossas buscas cotidianas. Aprendemos conjuntamente, cada um/a
dando a sua contribuição a partir da realidade vivida. É necessário
criar algo novo, novas categorias e novas respostas. Algumas vezes,
é preciso desaprender pois a realidade apresenta desafios que não
podem ser enfrentados com o que já dominamos.

Valorizar as nossas culturas

Caminhar juntos/as: aprendendo,

desaprendendo, criando...



Aprofundar na análise e no debate sobre a
, numa perspectiva

multidisciplinar, multi-étnica e multicultural.

Fortalecer a
,

comprometendo-se prioritariamente com os
movimentos e organizações de caráter popular.

Formar educadores como
, promotores de direitos humanos,

comprometidos com a construção de uma sociedade
justa, solidária e democrática.

Promover uma , que
articule os direitos individuais e sociais, as dimensões
político-social, educativa e cultural, e políticas tanto
de igualdade quanto de identidade.

realidade

latino-americana atual

democracia como estilo de vida e a

organização de diferentes atores da sociedade civil

agentes sociais e culturais

multiplicadores

cultura dos direitos humanos

A Novamerica tem os seguintes objetivos gerais
orientadores de toda sua proposta e suas ações :

OBJETIVOS GERAIS
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Objetivos Gerais do Programa:

Aprofundar a reflexão sobre a problemática atual dos Direitos
Humanos e da cidadania na América Latina;

Promover uma cidadania ativa e o desenvolvimento de uma
consciência prática dos Direitos Humanos na sociedade civil
brasileira;

Privilegiar os espaços de educação formal e não-formal como
âmbitos especialmente significativos para a afirmação dos
Direitos Humanos;

Apoiar a formação de sujeitos sociais comprometidos com a
construção da democracia em diferentes âmbitos sociais e
culturais, com ênfase especial no empoderamento de atores
sociais populares.

O ,
implementado desde a fundação da Novamerica, em 1991, é
constituído pelos subprogramas:

que têm como eixo do trabalho a
aquele no âmbito da

educação formal, este no âmbito não-formal.

DIFERENÇAS SIM! DESIGUALDADES NÃO! , lema assumido pela
Novamerica em 2011, norteou o aprofundamento teórico e o
debate travado entre os/as educadores/as sobre a articulação e as
tensões existentes entre igualdade e diferença.

Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania

Escola e Cidadania Formação de

Promotores Populares

e

, formação

de educadores/as em Direitos Humanos,

DIREITOS HUMANOS,

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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O deu continuidade ao trabalho
junto a educadores/as, jovens e crianças de escolas, prioritariamente
das redes públicas de ensino, desenvolvendo processos capazes de
contribuir para que a cultura escolar e a cultura da escola assumam
os Direitos Humanos como referência fundamental, em nível teórico
e prático.

Aprofundar a reflexão sobre a problemática dos Direitos
Humanos em nossa sociedade;

Construir uma prática educativa mais participativa e dialógica;

Desenvolver projetos pedagógicos voltados para o exercício
da cidadania, que propiciem a co-responsabilidade na
promoção de uma cultura dos Direitos Humanos na nossa
sociedade e nas nossas escolas;

Ampliar e fortalecer o Movimento de Educadores/as em
Direitos Humanos.

Subprograma Escola e Cidadania

São objetivos do Subprograma:

ESCOLA E CIDADANIA

SUBPROGRAMA
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MOVIMENTO DE EDUCADORES/AS EM

DIREITOS HUMANOS MEDH

1.

2.

3.

O Movimento de Educadores/as em Direitos Humanos - MEDH é
concebido como espaço de formação e articulação de
educadores/as.

A intenção mais ampla do subprograma - ampliação, consolidação e
fortalecimento do MEDH - vem se concretizando com a estruturação
de uma rede articulada de educadores/as que atuam como agentes
sociais multiplicadores na difusão dos Direitos Humanos e da
cidadania ativa em sua prática educativa. Em 2011, a consolidação dos
três núcleos criados no ano anterior assegurou a ampliação e o
fortalecimento do MEDH que conta atualmente com 624 adesões,
simbolizadas pelo preenchimento da Ficha de Adesão.

O MEDH se estrutura a partir de um amplo programa de formação
concebido com base em diferentes que se inter-
relacionam e se complementam, visando primordialmente à formação
de educadores/as como agentes multiplicadores críticos e
comprometidos com a disseminação da cultura dos Direitos Humanos
e da Paz no âmbito escolar e social. As estratégias de ação são:

estratégias de ação

Organização:

Formação:

Produção de materiais pedagógicos:

1.1. Nucleação

1.2. Encontros de Educadores/as em Direitos Humanos

2.1. Ciclo de oficinas pedagógicas

2.2. MEDH em Rede

3.1. Boletim DDHH na sala de aula (referido em publicações)

1. ORGANIZAÇÃO

A dinâmica de do MEDH se dá na configuração de
Núcleos e na realização dos Encontros de Educadores em Direitos
Humanos.

organização
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1.1. Nucleação

Tem por base núcleos locais aglutinadores de educadores/as
participantes do movimento, constituídos segundo as realidades de
cada localidade, assumindo formatos específicos e características
próprias. O formato predominante se traduz pela organização de
pólos formados por grupos de educadores/as - orientadores
pedagógicos e/ou educacionais, professores/as etc. - representantes
de diferentes escolas, instituições e regiões, que atuam como
agentes multiplicadores da proposta de Educação em Direitos
Humanos em seus locais de trabalho.

Os esquemas abaixo trazem, respectivamente, a representação dos
núcleos e informações sobre o ano de sua criação e os/as
parceiros/as envolvidos/as.
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* Núcleo de Educação Continuada da Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

NÚCLEOS

Rio de Janeiro

Duque de Caxias

Valença

São João de Meriti

Itaguaí

Nilópolis

Nova Iguaçu

Sapucaia

PARCEIROS

Escolas das Redes Municipal e Estadual dos
municípios do Rio de Janeiro e de Itaboraí

NEC/ FEBF*
Secretaria Municipal de Educação de Caxias

Pastoral da Educação
Secretaria Municipal de Educação de Valença

Secretaria Municipal de Educação de S. João de
Meriti - Coordenação de Orientação Educacional e
Pedagógica

Secretaria Municipal de Educação de Itaguaí

Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis -
Coordenação de Orientação Educacional

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Coordenado pelo Centro Novamerica de Educação Popular, em
Sapucaia, é constituído pelos municípios de Sapucaia, Carmo e
Três Rios (atividades descritas no Programa de Educação Popular)

INÍCIO DA
PARCERIA

2000

2001

2005

2006

2010

2010

2010
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1.2. Encontros de Educadores/as em Direitos

Humanos

Integrantes da dinâmica de do MEDH, os Encontros de
Educadores/as são realizados em âmbito Regional e Estadual e
representaram espaços privilegiados de fortalecimento do MEDH,
através da sinergia vivenciada por seus/suas participantes na troca
de experiência, no aprofundamento teórico, na cumplicidade da
esperança renovada pela presença de parceiros/as engajados/as.

O Encontro Regional teve o objetivo de refletir sobre os diferentes
fatores que contribuem para a manifestação de violência no
contexto escolar. O tema da mesa redonda

aprofundou a reflexão sobre comportamentos, atitudes e ações
frente à diversidade de geradores de violência no contexto escolar.

Deste encontro participaram educadores/as que apresentaram
atividades desenvolvidas em suas escolas.

O XIII Encontro Estadual de Educadores/as em Direitos Humanos,
realizado em novembro, teve como tema

, desenvolvido pela
psicóloga e educadora social Maristela Barenco Participaram do
encontro educadores/as e estudantes. Todos os núcleos do
MEDH estiveram representados, como também as Secretarias
Municipais de Educação de Duque de Caxias, Itaguaí, Nova Iguaçu,
Nilópolis e São João de Meriti.

organização

87

103 25

“Diferenças sim,

desigualdades não: manifestações de violência na escola”

“Reflexões: Igualdade e

diferença - outros caminhos de estar no mundo”

.

Fotos: 16 à 21
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2. FORMAÇÃO

A formação de educadores em Direitos Humanos é a finalidade
central do MEDH e o ciclo de oficinas pedagógicas, composto por
quatro oficinas com quatro horas de duração cada uma delas, sua
principal estratégia. Complementar ao ciclo de oficinas, o MEDH em
Rede constitui-se em espaço virtual de formação.

Fotos: 22 à 31
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2.1. Ciclo de Oficinas Pedagógicas

Explorando temáticas articuladas ao lema do ano: Diferenças sim!
Desigualdades não! , o ciclo de oficinas teve como desafios
aprofundar os conceitos de igualdade e diferença, buscando superar
desigualdades e preconceitos e construir, no âmbito da escola,
formas concretas de contribuir na formação de sujeitos de direitos.

Para tanto, foram realizadas as seguintes oficinas:

Igualdade e Diferença: de que estamos falando?

Cotidiano escolar: Que saberes reconhecer? Que linguagens
valorizar?

Práticas pedagógicas e reconhecimento das diferenças

Educação, Inclusão e Cidadania: questões atuais

O ciclo completo, com dezesseis horas de formação, foi
desenvolvido com grupos de educadores/as dos núcleos
explicitados anteriormente, somando um total de horas de
formação (total de horas das oficinas realizadas em todos os
núcleos). O trabalho atingiu diretamente educadores/as, que
participaram dos processos formativos oferecidos, e indiretamente

educadores/as, num total de pessoas atingidas direta e
indiretamente. Ao todo, foram escolas envolvidas e
estudantes atingidos/as indiretamente.

168

291

2.785 3.076
169 61.058
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2.2. MEDH em Rede

O MEDH em Rede é um espaço virtual que oferece possibilidade de

educadores/as de diferentes lugares compartilharem experiências e

aprofundarem seus conhecimentos. Entendido como lugar de

atuação do Movimento de Educadores/as em Direitos Humanos,

tem contribuído para a atualização de educadores/as, por meio da

socialização de notícias e informes, bem como de textos sobre

temas referentes à Educação em Direitos Humanos.

O MEDH EM REDE pode ser acessado através da página da

Novamerica ( ) ou diretamente

(www.novamerica.org.br/medh2)

www.novamerica.org.br

PROJETO AMANHECER

Desenvolvido a partir da parceria entre a Novamerica, o Colégio

Teresiano e uma escola municipal do Rio de Janeiro, o projeto

viabiliza a ação voluntária de estudantes do ensino médio daquele

colégio, pela realização de atividades referentes aos Direitos

Humanos em turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da

escola municipal.

A convivência entre jovens e crianças de classes sociais distintas se

dá no contexto do trabalho sobre e com Direitos Humanos

fundamentais: vida, alimentação, moradia, educação, igualdade de

direitos, respeito às diferenças etc. Essa convivência propicia, sem

dúvida, aprendizagem recíproca.

Organizados em equipes, os/as jovens assumem o desafio de

abordar os temas de forma lúdica e participativa junto às crianças,

revelando muita disposição e vontade de ensinar e aprender.

O Dia Nacional do Voluntário, em agosto, foi celebrado para

homenagear este grupo de voluntários/as que confirmou,

inequivocamente, que vale a pena investir na Educação em Direitos

Humanos, na crença de um mundo melhor, mais justo, mais digno,

principalmente com o envolvimento efetivo de jovens.
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O deu

continuidade à sua proposta de formar líderes sociais

multiplicadores, no âmbito da educação não-formal. Com a

finalidade de formar

, manteve-se o programa de formação

como o centro de suas atividades.

Promover processos de formação para a cidadania,

favorecendo uma consciência prática dos Direitos Humanos

na sociedade brasileira;

Colaborar na formação de agentes sociais multiplicadores em

Direitos Humanos, comprometidos com a construção da

democracia em todos os âmbitos da vida social, privilegiando a

articulação entre a teoria e a prática social dos/as

participantes;

Desenvolver programas de educação em/para a cidadania

para grupos, movimentos e organizações populares, apoiando

processos formativos que fortaleçam o pleno exercício da

cidadania.

A continua funcionando a partir de

um amplo projeto de formação - o

- desenvolvido com os respectivos parceiros:

Subprograma Formação de Promotores Populares

“Escola de

Cidadania em Rede”

“Promotores Populares de Cidadania e Direitos

Humanos”

Escola de Cidadania em Rede

Curso de Formação Política e

Social

São objetivos da Escola de Cidadania em Rede:

a.

b.

c.

Ação Social Paróquia Santo Antônio (ASPASA) - Duque de Caxias

Movimento Ação da Cidadania - Rio de Janeiro

Centro de Lazer - Rio de Janeiro

FORMAÇÃO DE

SUBPROGRAMA

PROMOTORES POPULARES
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a) ASPASA - Duque de Caxias:

Duque de Caxias é o núcleo mais antigo do projeto - completou

nove anos de funcionamento ininterrupto. Este núcleo resulta da

parceria entre a Novamerica e a

, da Diocese de Duque de Caxias.

A Escola funcionou semanalmente, com aproximadamente 15

participantes. Ainda que a parceria seja com a ASPASA, o público

variou bastante, acolhendo muitos estudantes universitários de

pedagogia, jovens e professores/as da rede pública, de diferentes

denominações religiosas.

Foi realizado o num total de dez oficinas

pedagógicas, que trata de cinco temas articulados entre si:

Cidadania, Participação, Política, Direitos Humanos e Democracia.

O Núcleo desenvolveu também o sobre Liderança e

Organização. Este ciclo é composto por quatro oficinas

pedagógicas. Assim, os/as participantes tiveram 60 horas de

formação durante todo o processo.

Os/as participantes se mobilizaram para organizar a tradicional

formatura da . Outras pessoas, além deles/as,

estiveram presentes para prestigiar os/as formandos/as que

concluíram todo processo de estudo.

Ação Social Paróquia Santo

Antônio (ASPASA)

Ciclo Básico de Formação

Escola de Cidadania

Ciclo Eletivo

Fotos: 42 à 45
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b) Movimento Ação da Cidadania - Rio de Janeiro:

Foi retomada a histórica parceria com o

. Esta parceria é

importante devido ao amplo alcance que o movimento tem na

cidade do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana, principalmente

na Baixada Fluminense (Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford

Roxo, São João de Meriti e Nilópolis). O núcleo funcionou

semanalmente, com aproximadamente 20 participantes dos

diferentes comitês do Movimento Ação da Cidadania.

Foram realizados o (10 oficinas) e três

, com os seguintes temas: Liderança e Organização,

Instrumentos Legais de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania

Ativa.

Cada ciclo eletivo foi composto por quatro diferentes oficinas

pedagógicas e atividades de enriquecimento, além de uma aula

inaugural que divulgou o projeto dentro dos Comitês da Ação da

Cidadania. Os ciclos trabalhados - básico e eletivos - totalizaram 96

horas de formação continuada.

Movimento da Ação da

Cidadania Contra a Miséria, a Fome e Pela Vida

Ciclo Básico de Formação

Ciclos Eletivos

Fotos: 46 à 52
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Fotos: 53 à 59

c) Centro de Lazer - Rio de Janeiro:

Pelo segundo ano consecutivo, o subprograma assessorou a

coordenação do , com um programa de formação

continuada dos/as monitores/as do projeto. O Centro de Lazer

funciona no Colégio Teresiano (CAP/PUC-Rio) e atende,

atualmente, 300 crianças e adolescentes das comunidades da

Rocinha e do Parque da Cidade. O núcleo funcionou com reuniões

mensais, com 18 educadores/as populares que trabalham

diretamente com crianças e adolescentes.

Foi realizado o , com 10 oficinas

pedagógicas, num total de 40 horas de formação, dentro dos temas-

chave do projeto, isto é, Direitos Humanos,Cidadania, Política e

Democracia.

Centro de Lazer

Ciclo Básico de Formação
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PUBLICAÇÕES:

Na área de publicações, durante o ano a equipe do Programa de
Direitos Humanos, Educação e Cidadania elaborou os seguintes
materiais:

5 edições do boletim mensal “DDHH na Sala de Aula”, com
tiragem de 1.000 exemplares por edição e disponível na
internet.

2 edições do boletim
“Cidadania em Rede”,
com tiragem de 300
e x e m p l a r e s p o r
edição e disponível na
internet.

2 edições do jornal mural “Palavras e Imagens”, 300 por edição
e disponível na internet.
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1 número do boletim “DDHH Juntos”
produzido em conjunto com os
membros da Rede sobre Direitos
Humanos, Democracia e Cidadania.

O livro “Educar em tempos difíceis:
construindo caminhos”

Além disso, também foram elaborados e editados diversos tipos de
materiais - cartazes, adesivos, cartões, calendário etc. - sobre o lema
do ano “Diferenças sim! Desigualdades não!”
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A equipe do Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania
manteve sua participação em diferentes eventos, que funcionaram
tanto como formação continuada para os membros da equipe,
quanto como momentos de divulgação do trabalho desenvolvido
pela Novamerica.

Neste sentido, merece destaque a participação de cinco membros
da equipe no Seminário Internacional de Educação -

, celebrado dos dias 05 a 08 de outubro, em Santiago
no Chile.

Além desse evento internacional, vale destacar a participação da
equipe nos seguintes congressos, seminários e reuniões nacionais e
internacionais: 10ª Reunião de Pesquisa em Educação da Região
Sudeste (Rio de Janeiro), II Simpósio Nacional de Psicopedagogia da
ABPp (Osasco/SP), Encontro Sobre Educação em Direitos Humanos
(Promotoria Pública de São Paulo), XV Encontro Nacional da
Pastoral da Educação (CNBB - Belo Horizonte), IV Seminário
Internacional sobre Filosofia e Educação: racionalidade,
reconhecimento e experiência formativa (Passo Fundo), Direitos
Humanos e seus desafios contemporâneos (Rio de Janeiro), III
Coloquio Interamericano Educación y Derechos Humanos:
trayectorias, fortalezas, propuestas (Quilmes - Argentina), Congreso
de Educación Educa 2011. Nuevos Protagonistas, Espacios y Formas
de Innovación en Educación (Madrid - Espanha), Educar en Tiempos
Difíciles (Guatemala).

A Coletânea de Fotos “EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NÃO É
PRIVILÉGIO. É DIREITO DE TOD@S!”, produzida pela Novamerica
em 2006 e desde então apresentada em diversos lugares e
oportunidades, foi exposta durante a 10ª Reunião de Pesquisa em
Educação da Região Sudeste (Rio de Janeiro).

Um membro da equipe do Programa faz parte do Comitê Nacional
de Educação em Direitos Humanos, promovido pela Secretaria
Nacional de Direitos Humanos, vinculada diretamente à Presidência
da República.

Continua sendo mantido o banco de dados sobre “Direitos
Humanos, Educação e Cidadania”, disponibilizado na internet no
www.novamerica.org.br Conta atualmente com um total de 650
registros agrupados em 14 categorias temáticas.

Educar em

Tempos Difíceis
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O , com dezenove anos

de existência e credibilidade no município de Sapucaia/RJ,

desenvolve o através da promoção

de atividades de caráter sócio-educativo, atingindo pessoas de

diferentes faixas etárias, de crianças de quatro anos a adultos.

Desenvolver processos orientados à formação de sujeitos de

direito, com crianças, adolescentes, jovens e suas/seus

professoras/es, assim como com agentes sociais;

Promover o empoderamento e a melhoria da autoestima de

crianças, adolescentes e jovens, assim como de seus/suas

docentes;

Promover processos que levem a uma cidadania crítica,

participativa e ativa.

O se constitui de dois

subprogramas: e

. Em 2011, ambos tiveram como eixo condutor o

lema da Novamerica “Diferenças sim! Desigualdades não!”, que

propiciou atividades específicas, tanto com professoras, como com

crianças, adolescentes e jovens.

Centro Novamerica de Educação Popular

Programa de Educação Popular

Programa de Educação Popular

Biblioteca Popular Formação Continuada de

Professoras/es

Objetivos Gerais do Programa:

EDUCAÇÃO POPULAR

CENTRO NOVAMERICA

DE EDUCAÇÃO POPULAR
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Este subprograma desenvolveu uma variedade de atividades de

educação não formal, com os seguintes :

Desenvolver processos para despertar a familiaridade com

livros e variadas linguagens como música, pintura, teatro,

modelagem etc., desenvolvendo o gosto e o prazer por várias

atividades culturais;

Oferecer uma biblioteca atualizada para crianças,

adolescentes, jovens, docentes e agentes sociais, para

consultas e empréstimos;

Disponibilizar livros e revistas que, direta ou indiretamente,

levem à reflexão sobre os Direitos Humanos, os Direitos da

Criança, o Meio Ambiente e outros temas cruciais para o

momento atual;

Oferecer uma videoteca e uma coleção de CD;

Oferecer uma brinquedoteca para atividades orientadas e

livres;

Levar a Biblioteca Ambulante a quatro comunidades rurais;

Realizar eventos públicos, em parceria com escolas e

professoras/es, estimulando-as/os a fomentarem a leitura, a

interpretação e várias linguagens.

Foram utilizadas variadas estratégias, conforme a clientela e o

objetivo em vista:

Orientação em pesquisas bibliográficas;

Registro dos empréstimos de livros;

Contação de histórias, precedida e seguida por conversa com

as crianças e alguma atividade expressiva após a história;

objetivos específicos

Estratégias utilizadas:

BIBLIOTECA POPULAR

SUBPROGRAMA
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Apresentação de vídeos e DVD, com conversa subseqüente e

alguma atividade expressiva;

Brincadeiras orientadas e livres;

Leitura de jornais e revistas para jovens e adultos;

Parceria com professoras/escolas para a realização de eventos

externos.

Dinâmicas de grupos com as mulheres.

em quatro comunidades rurais:

Mangueirinha, Santa Cruz, Sapucaia de Minas e Pontilhão.

Trata-se de uma atividade de grande alcance, pois propicia livros e

outras linguagens a crianças que não têm nenhuma outra

oportunidade de ler, salvo o livro didático que a escola oferece e que

costuma primar pelo conservadorismo. A hora do empréstimo é

cheia de entusiasmo, cada um/a escolhendo o livro que mais lhe

chama atenção. Muitos pais e mães também leem os livros que as

crianças levam para casa.

Cada uma das atendeu, em média, 140

crianças que permaneceram ao longo do ano e participaram de 144

sessões, num total de 288 horas de atividades.

Bibliotecas Ambulantes

Atividades Realizadas:

Bibliotecas Ambulantes

Fotos: 61 à 65
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Hora do Vídeo -

Consultas e empréstimos -

Eventos externos -

realizada uma vez por semana, atendeu,

em média, 30 crianças, num total de 43 encontros, perfazendo

86 horas anuais.

Essas duas atividades, destinadas a crianças e pré-adolescentes,

continuaram demonstrando um alto potencial de desenvolvimento

cognitivo e afetivo, capacidade de promover relação, assim como o

desenvolvimento do gosto pela leitura, da capacidade de expressão

em várias linguagens e da preparação para uma cidadania ativa,

crítica e ética.

atividades que funcionaram

continuamente e são importantes porque a Biblioteca do Centro

Novamerica é o único local onde se encontra um acervo atualizado

que atende às necessidades do Ensino Fundamental e Médio. Em

2011 foram atendidas 2683 pessoas e emprestados 2080 livros.

realizados em parceria com

professoras/es das escolas próximas, visando motivá-las para novas

formas pedagógicas de incentivo à leitura e atitudes de cidadania e

luta pelos seus direitos.

Fotos: 66 à 70
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Em 2011 forma promovidos 2 eventos externos, a saber:

, com turmas do 6º do Ensino

Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, com apresentação de

dramatizações para uma platéia de cerca de 450 pessoas.

, para turmas do 1º ao 5º ano, o que

mais uma vez motivou muito as crianças a lerem e reproduzirem, por

meio de desenho ou pintura, a história de que mais gostaram. Os

trabalhos foram expostos no Salão Paroquial. Pessoas foram

convidadas a ouvir a história dos/as “artistas”. Esta foi uma

experiência empoderadora para os/as participantes.

Também se considerou importante dar atenção às festas populares,

tais como Dia da Criança, Santos do mês de junho e Festa Junina. São

momentos de grande alegria para todos/as que frequentam as

atividades sistemáticas.

“O Livro vai à Feira”

“Festival de Leitura”

a)

b)

Fotos: 71 à 75
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Fotos: 76 à 85

28



Comemoração do Dia Internacional da Mulher

Varanda de Leitura

-

realização que resultou nos “Encontros bimestrais de mulheres”.

, espaço que disponibiliza um jornal diário,

uma revista semanal e mais quatro revistas de diferentes

periodicidades.

Valorizando o gosto e o prazer pela leitura e afirmando que “Brincar

é coisa séria”, foram realizadas visitas escolares, agendadas com

professores/as e alunos/as do 1º ao 5º ano, para fazer atividades na

Biblioteca e na Brinquedoteca.

Pode-se afirmar que a , com essa gama

variada de atividades, goza de grande visibilidade e credibilidade na

cidade e nas redondezas e convoca diferentes gerações - crianças,

adolescentes e pessoas adultas.

Biblioteca Popular

Fotos: 86 à 100
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Este subprograma propicia formação continuada a professoras/es e,

dado o interesse e a procura, incorpora também uma formação

alternativa a estudantes de Cursos de Formação para o Magistério,

em níveis médio e superior.

Seus são:

Oferecer aos docentes variados cursos de formação

continuada, de acordo com suas necessidades curriculares;

Proporcionar aos docentes uma formação em Direitos

Humanos e Cidadania;

Propiciar vivências que levem à compreensão e à prática da

interculturalidade, da aceitação das diferenças entre pessoas e

grupos diversos.

Foram realizados 2 ciclos de oficinas, com um total de 16 horas de

duração cada, sobre o lema 2011 “Diferenças sim! Desigualdades

não!”, em escolas dos municípios de Três Rios e Carmo, compostos

principalmente por estudantes do magistério, com a participação de

75 pessoas, atingindo um total de 25 escolas, para um público

indireto de 6.340 alunos/as.

objetivos específicos

Ciclo de oficinas de Educação, Cidadania e Direitos Humanos

preparado pelo subprograma “Escola e Cidadania”.

Estratégia Utilizada:

Atividades Realizadas:

FORMAÇÃO CONTINUADA

SUBPROGRAMA

DE PROFESSORAS/ES
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O Centro Novamerica de Educação Popular é respeitado,

procurado e valorizado pela qualidade de seu trabalho e pelas

contribuições que respondem às necessidades das/os

professoras/es e estudantes de magistério.

Fotos: 101 à 105
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O Programa continuou reforçando seus dois eixos de atuação:

organizar espaços de debate e discussão sobre a realidade latino-

americana e a conjuntura brasileira, conjuntamente com o Programa

de Direitos Humanos, Educação e Cidadania e o Movimento Sócio-

Educativo Educar em Tempos Difíceis , assim como editar, divulgar

e promover a Revista latino-americana Novamerica/Nuevamerica.

Foram realizadas as seguintes atividades:

-

-

MSE Brasil: compartilhando experiências

Marcelo Andrade

Ana Maria Loureiro

PUC-Rio e Novamerica

Colégio Santo Inácio

Seminário Nacional

INTEGRAÇÃO

LATINO-AMERICANA E

CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA
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Ciclo de Debates: Educar em Tempos Difíceis

Escola inclusiva e formação de educadores

Diversidade religiosa na escola

Dr. Heber Maia

Janice Callado

Glória Fátima Costa Nascimento

-

-

-

Universidade Federal Fluminense

Escola Parque

Colégio Teresiano e PUC-Rio
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Diferenças sim, desigualdades não:

manifestações de violências na escola

Tensões e conflitos na escola: principais

manifestações

Gabriela Franco

Maristela Barenco

Maria Tereza Maldonado

-

-

-

Centro Latino-Americano de Estudos da

Violência e Saúde (CLAVES) Fiocruz.

Doutoranda da Faculdade de Educação da UERJ

Membro da American Family Therapy

Academy, Vice-presidente da ONG Cruzada do Menor.
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Durante o ano de 2011 a Revista Novamerica/Nuevamerica

continuou sendo editada na versão impressa e virtual, ampliando

progressivamente o número de assinantes assim como suas

estratégias de divulgação. Também tem sido mantida a modalidade

de assinatura com compromisso social. Ao assinar a revista, pode

ser escolhido um projeto social promovido pela Novamerica para o

qual é destinado um percentual do valor da assinatura.

A revista também foi uma das instituições patrocinadoras da

realização do Congresso Internacional de Educação Educar em

Tempos Difíceis: vida digna, interculturalidade e democracia ,

realizado em Santiago no Chile, e publicou um número sobre esse

tema para apoiar sua preparação.

Foram editados os seguintes números:

Todos os números foram altamente valorizados pelos/as leitores/as

em razão da atualidade e da qualidade da temática abordada, com

conteúdos atuais e consistentes, assim como por sua diagramação

gráfica.

Nº 129

Educar hoy
Vida digna,

interculturalidad
y democracia

Educar hoje
Vida digna,

interculturalidade
e democracia

Nº 130
Sociedade Civil
Sociedad Civil

Nº 131
Diversidade religiosa
Diversidad religiosa Nº 132

Música da
América Latina

Música de
América Latina
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Para a Novamerica, estabelecer parcerias e relações institucionais é
uma estratégia que favorece a articulação, o intercâmbio, a
otimização de recursos e a construção de propostas de alternativas
no âmbito local, nacional e internacional.

Neste sentido, no ano de 2011, a Novamerica manteve as seguintes
parcerias locais:

Ação da Cidadania

Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Diocese de Duque de Caxias/RJ e São João de Meriti/RJ

Diocese de Valença/RJ

Colégio Teresiano, Rio de Janeiro/RJ

Escolas da Rede Municipal de Educação do Carmo/RJ

Escolas da Rede Municipal de Educação do Rio de
Janeiro/RJ

Escolas da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro/RJ

Escolas da Rede Municipal de Educação de Três Rios/RJ

Movimento pela Ética na Política de Volta Redonda/RJ

Núcleo de Educação Continuada, Faculdade de Educação da
Baixada Fluminense da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Duque de Caxias/RJ

Pastoral da Educação da Diocese de Valença/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ

PARCERIAS

E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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Secretaria Municipal de Educação de Itaguaí/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu/RJ

Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Valença/RJ

Quanto à a
Novamerica fortaleceu a parceria com a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, promovendo e participando de atividades
conjuntas. Destaca-se em relação a esta parceria a adoção do lema
da Novamerica - Diferenças sim! Desigualdade não! - como tema da
Semana de Ação Mundial 2011 coordenada, no Brasil, pela
Campanha.

Ainda em nível nacional, a Novamerica manteve a participação na
Associação Nacional de Organizações não Governamentais
(ABONG).

No manteve-se a presença na Rede Latino-
Americana de Educação para a Paz e os Direitos Humanos,
promovida pelo Conselho de Educação de Adultos de América
Latina (CEAAL), na Rede Interinstitucional sobre Educação em
Direitos Humanos, Cidadania e Democracia, desenvolvida em
conjunto com o Centro Poveda (República Dominicana), SOLYDES
(Peru), Centro Victoria Diez (México) e o Centro Yachay Tinkuy
(Bolívia), e na Rede Internacional de Educação para a Cidadania e a
Transformação Social, junto a nove instituições de diversos países
(Argentina, Bolívia, Colômbia, Espanha, México e Peru), coordenada
pela InteRed (Espanha).

A Novamerica dedicou-se, ainda, à articulação e à mobilização do
Movimento Sócio-Educativo - - tanto em
âmbito nacional, quanto latino-americano.

participação em redes, no âmbito nacional,

nível latino-americano

“Educar em tempos difíceis”
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A Novamerica vem sendo financiada com recursos provenientes de
fontes nacionais e internacionais. Durante o ano 2011, os recursos
nacionais vieram fundamentalmente do apoio recebido de Inter
Cultural, sociedade civil sem fins lucrativos, de convênios com
algumas organizações parceiras e pela prestação de serviços por
diversas assessorias.

Quanto ao nível internacional, a contraparte durante este ano foi a
Fundación InteRed da Espanha.

Agências de Cooperação Internacional

Agências e entidades brasileiras

Venda de produtos e serviços

Origens dos Recursos

07%

56%

37%

FINANCIAMENTO

37 %

56 %

7 %
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EQUIPE

PERMANENTE

Adelia Simão e Koff

Alexandre Firmino

Cleonice R. Biré Loquê

Jayme Corrêa

Cecilia Botana

Iliana Aida Paulo

João Tavares França

Joyce Fortes Apolinário

Marcelo Andrade

Marilena Varejão Guersola

Marinauva de Azevedo Souza

Rafael de Jesus França

Rogério de Souza Cardoso

Silvia Maria Fangueiro Pedreira

Verônica da Silva Méndes

Yasmim da Paz Pereira

COMITÊ GERAL

Ana Waleska P. Mendoça

Susana Sacavino

Vera Maria Candau

Zélia D. Mediano

(coordenadora executiva)

DIRETORIA DA

PESSOA JURÍDICA

Maria Angélica Lauriano

Angela Corrêa

Ana Waleska P. Mendoça

(presidente)

No ano de 2011, a equipe da Novamerica contou com a
colaboração de vinte e quatro pessoas, das quais seis trabalharam
como voluntárias e dezoito com diferentes dedicações de tempo e
regime de trabalho.

ASSESSORES

INTERNACIONAIS
Elsa Tueros

Marco Raúl Mejía

(Peru)

(Colômbia)

EQUIPE
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