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 latinoamericana 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.

“O mundo do passado é aquele no qual, recorrendo a
nossas lembranças, podemos buscar refúgio dentro de
nós mesmos, debruçar-nos sobre nós mesmos e nele
reconstruir nossa identidade” (Norberto Bobbio).
A partir desta epígrafe, emprestada de Norberto Bobbio, queremos abrir
este relatório rememorando um dos aspectos centrais das temáticas
abordadas em articulação com e inspiradas pelo lema 2014: “Fazer
memória, tecer cidadania, fortalecer identidades”. Se em 2013 o tema da
memória foi debatido na perspectiva das lutas pelos direitos humanos e da
sua afirmação através da história, com o lema 2014 o conceito ganhou
textura, robustez e destaque, sendo explorado a partir de diferentes
entradas.
Sem perder de vista o sentido da proposta e escavando memórias
relativamente recentes, o desenvolvimento do nosso trabalho foi bastante
profícuo, ao seguir as indicações oferecidas por este lema 2014. Os
reflexos desse tempo em que lutar por direitos podia levar ao
silenciamento e a morte ainda estão presentes em nossa sociedade, bem
como na de outros países do nosso continente.

Fotos 1 e 2

Assim, recorrendo a nossas lembranças,
assinalamos primeiramente que “debruçar-nos
sobre nós mesmos” significou mobilização.
Fomos instados/as a participar de eventos, a
promover debates e produzir materiais em
distintos espaços de atuação institucional,
tendo como pano de fundo o aniversário de
50 anos do Golpe Civil Militar no Brasil.
Neste exercício, reconhecemos a adequação do lema como mote para
enfocar as tensões entre memória e esquecimento, bem como, mais
especificamente, para pautar questões fundamentais para o trabalho na
perspectiva da educação em e para os direitos humanos. A bem da
verdade, os conceitos configuradores do lema fazem parte de um rol de
temáticas de fundo pautadas de acordo com a tônica do planejamento
anual. Uma das características do nosso trabalho, seja no âmbito da
educação formal, seja no da não-formal, é estimular a construção de
novos caminhos, apostando na criação e na reinvenção de idéias e práticas
que respaldem os direitos humanos como plataforma ética e política, e
ajudem na valorização da dignidade humana. O eixo norteador de todas
nossas propostas educativas para este ano enfatizou a relação entre
memória, cidadania e identidades, na perspectiva de favorecer uma
educação para “o nunca mais”.
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Portanto, trilhar novos caminhos e procurar manter abertos aqueles
trafegados exige abertura e também capacidade de tornar novo o já
conhecido. Neste ano, podemos dizer que fizemos alguns avanços.
Buscamos novas rotas sem deixar de cuidar daquelas que têm sido
importantes para o que fazemos. Sonhamos juntos/as com nossos/as
parceiros e aliados e alguns desses sonhos se tornaram realidade. A
realização de algumas atividades confirmam esse empenho.
No itinerário deste ano, alguns acontecimentos repercutiram em nosso
planejamento e, em alguma medida, na dinâmica do nosso trabalho. Se
considerarmos os ganhos e os efeitos destes, destacamos as ações e os
eventos protagonizados pela Comissão da Verdade, a nacional e a
estadual. Se considerarmos que uma das ideias forças do nosso trabalho é
a de educar para o “nunca mais” não podemos deixar de reconhecer que
essas iniciativas ajudaram a mostrar o quanto esta tarefa é importante.
A este respeito, o primeiro número da Revista
Novamerica/Nuevamerica em 2014 foi “um gol de placa”.
Dedicada aos direitos humanos, a edição contribuiu com uma
leitura atualizada de um tema caro para nosso continente e, no
caso do Brasil, trouxe uma lufada de ar em termos da
ampliação do debate.
Destacamos também o trabalho de formação orientado pelo lema “Fazer
memória, tecer cidadania, fortalecer identidades” realizado com o grupo
de mulheres pelo Programa de Educação Popular, em que a memória da
história individual e coletiva tem fortalecido especialmente a identidade e
promovido o crescimento de cidadania das integrantes do grupo.
Por outro lado, ainda no que se refere aos acontecimentos importantes em
nosso país, não podemos deixar de mencionar que o Brasil sediou a
realização do mundial de futebol. A Copa do Mundo de 2014 fez parte do
calendário oficial e do ano letivo, em especial das escolas públicas das
cidades onde aconteceram os jogos, principalmente as partidas jogadas
pela seleção brasileira. A promoção do debate dos diferentes significados
da Copa do Mundo na realidade atual brasileira e sua articulação com a
promoção da cidadania e dos direitos humanos foi outro aspecto também
trabalhado em nossas atividades.
Não podemos esquecer que 2014 foi também um ano eleitoral no país,
ocasião em que votamos para presidente e escolhemos os parlamentares
do Congresso Nacional. O clima eleitoral foi tenso, marcado pelo
confronto entre diferentes projetos políticos para o país. Afirmar a
democracia e a ética na política tem sido um componente fundamental
dos nossos trabalhos.
Não custa lembrar que apresentamos neste documento registros
significativos do trabalho regular e sistemático, com dados quantitativos
e qualitativos, relativos às atividades feitas ao longo do ano. Os
registros são, portanto, expressão do trabalho realizado por toda a
NOVAMERICA em 2014.
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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.

Desenvolver a consciência
latino-americana
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.

4

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.

Valorizar as nossas culturas
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.

Caminhar juntos/as: aprendendo,
desaprendendo, criando...
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.
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A Novamerica tem os seguintes objetivos gerais
orientadores de toda sua proposta e suas ações :

Aprofundar na análise e no debate sobre a realidade
latino-americana atual , numa perspectiva
multidisciplinar, multi-étnica e multicultural.
Fortalecer a democracia como estilo de vida e a
organização de diferentes atores da sociedade civil,
comprometendo-se prioritariamente com os
movimentos e organizações de caráter popular.
Formar educadores como agentes sociais e culturais
multiplicadores, promotores de direitos humanos,
comprometidos com a construção de uma sociedade
justa, solidária e democrática.
Promover uma cultura dos direitos humanos, que
articule os direitos individuais e sociais, as dimensões
político-social, educativa e cultural, e políticas tanto
de igualdade quanto de identidade.
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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 Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania,
implementado desde a fundação da Novamerica, em 1991, tem
como eixo do trabalho a formação de educadores/as em Direitos
Humanos, no âmbito da educação formal e não-formal, o que
determina seus objetivos específicos:
Construir práticas educativas participativas e dialógicas;
Contribuir para a formação de sujeitos de direitos;
Desenvolver projetos educativos voltados para o exercício da
cidadania, que propiciem a co-responsabilidade na promoção
de uma cultura dos Direitos Humanos nas escolas e espaços
educativos não formais nos quais atuamos;
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No âmbito da Educação Formal o eixo norteador é a ampliação e o
fortalecimento do Movimento de Educadores/as em Direitos
Humanos - MEDH - concebido como espaço de formação e
articulação de educadores/as que atuam como agentes sociais
multiplicadores na difusão dos Direitos Humanos e da cidadania
ativa em sua prática pedagógica. Em 2014, as iniciativas tomadas
foram no sentido do fortalecimento do MEDH. Atualmente, o
movimento conta com 658 inscritos. A condição de integrante do
MEDH é simbolizada pelo preenchimento da Ficha de Adesão.
O MEDH se organiza a partir de diferentes estratégias de ação
interrelacionadas. São elas:

NUCLEAÇÃO
Supõe a criação e manutenção de núcleos em diferentes localidades
- com formatos específicos e características próprias, que
aglutinam participantes do movimento - e a realização de encontros
de educadores/as em Direitos Humanos. Ao longo do presente ano,
foram realizadas reuniões com representantes de núcleos com a
finalidade de fortalecer as relações de parceria, bem como de
dinamizar a criação de novos núcleos. O esquema abaixo é um
demonstrativo da representação dos núcleos:

Foto 08
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Os encontros de educadores/as em Direitos Humanos são
realizados em níveis regional e estadual e têm sido espaços
privilegiados de fortalecimento do MEDH, ao mesmo tempo em que
se constituem em instâncias de formação.
Este ano, o Encontro Regional foi incorporado ao VI Seminário
Nacional do Movimento Sócio-educativo - MSE Brasil, intitulado
“Marcas da Memória, Lições da História”. O seminário buscou
promover a reflexão e o debate em torno da história recente do
Brasil a partir do período da ditadura civil-militar, com vistas a
reafirmar a justiça e os direitos humanos, elementos de grande
importância para a promoção de uma educação comprometida com
a formação para uma cidadania ativa e participativa e com os
processos democráticos. A temática foi desenvolvida por Dulce
Pandolfi - Pesquisadora do Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e Diretora do IBASE. O
seminário teve um total de 64 educadores/as, que foram distribuídos
em grupos de trabalho para refletir e debater a temática a partir de
indicações oferecidas por um/a coordenador/a. Após a palestra, foi
realizado um debate profícuo, alimentado pela fala de Dulce
Pandolfi e pela discussão dos grupos. Os mesmos grupos de trabaho
voltaram a se reunir para formular propostas de atividades
pedagógicas para o trabalho da temática nas escolas.

O XVI Encontro Estadual de Educadores/as em Direitos Humanos
teve por objetivo aprofundar a reflexão sobre a educação em
direitos humanos, analisando os princípos que norteiam sua
prática. Com a palestra intitulada “Educar em direitos humanos,
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construindo saberes e práticas”, a professora Vera Maria Candau assessora pedagógica da Novamerica e professora do departamento
de educação da PUC-Rio - apresentou os princípios da educação
em direitos humanos e os desafios para a incorporação desses
princípios no dia a dia das escolas.
Ainda como parte do encontro, foi organizada a mesa redonda
intitulada “Educadores/as em Direitos Humanos: compartilhando
experiências”, que contou com a participação de representantes dos
núcleos de Magé, Mesquita e Nova Iguaçu. Uma parte dos
integrantes da mesa refletiram sobre o significado do ciclo de
oficinas 2014 e o significado de se reconhecerem como educadores
em direitos humanos. A outra metade dos/as participantes era
composta por representantes das quatro turmas que participaram
do programa de formação Cuidar da vida, promover a paz. Este
programa, realizado em parceria com a Secretaria de Educação de
Mesquita, buscou desenvolver processos formativos para agentes
educativos para a intervenção, a prevenção e o enfrentamento do
Bullying. Os representantes das turmas compartilharam os sentidos
da proposta em suas experiências e falaram sobre o significado do
ciclo de oficinas no exercício de suas funções.
O público participante do encontro, celebrado como parte das
atividades da Feira Mesquitense de Leitura e em convêncio com a
Secretaria Municipal de Educação de Mesquita, somou um total de
120 educadores/as de diferentes municípios: Magé, Mesquita,
Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e Sapucaia.
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A formação de educadores/as 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.
Em sintonia com o lema do ano, o ciclo de oficinas teve como
propósito aprofundar a reflexão sobre a relação entre memória,
identidades e cidadania, reconhecendo a importância da memória
e da justiça para a afirmação da democracia e de uma cultura de
direitos humanos no cotidiano escolar e na sociedade.
Para tanto, foram realizadas as seguintes oficinas:
“Recordar é viver”
“1964: marcas da memória, lições da história”
“Cidadania: direitos ou consumo?”
“Fortalecer identidades, educando para o 'nunca mais”
O ciclo completo, com dezesseis horas de formação, foi
desenvolvido com grupos de educadores/as dos núcleos indicados
anteriormente, somando um total de 48 horas de formação. O
trabalho atingiu diretamente cerca de 350 educadores/as, que
participaram dos processos formativos oferecidos, e indiretamente
2050 educadores/as. Ao todo foram mais de 120 unidades escolares
envolvidas e cerca de 35.000 alunos/as atingidos/as indiretamente.
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MEDH em Rede
Complementar ao ciclo de oficinas, o MEDH em Rede constitui-se
em espaço virtual de formação que oferece a possibilidade de
educadores/as de diferentes lugares compartilharem experiências e
aprofundarem seus conhecimentos. Como campo de atuação para
educadores/as em Direitos Humanos, o MEDH em Rede favorece a
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 (www.novamerica.org.br) ou diretamente
(www.novamerica.org.br/medh2)

PROJETO AMANHECER
Desenvolvido a partir da parceria entre a Novamerica, o Colégio
Teresiano e uma escola municipal, o projeto viabiliza a ação
voluntária de estudantes do ensino médio daquele colégio, através
do desenvolvimento de atividades referentes à educação em direitos
humanos. Essas atividades atingem turmas do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental da escola municipal, durante o ano letivo. A formação
dos/as jovens voluntários/as em direitos humanos se estrutura a
partir de oficinas pedagógicas incorporadas no currículo escolar,
assim como no planejamento da proposta de atividades a serem
realizadas com as crianças, no espaço escolar.
A convivência entre os jovens e as crianças, que pertencem a
camadas sociais distintas, ocorre no contexto do trabalho na
perspectiva dos direitos humanos fundamentais: vida, alimentação,
moradia, igualdade de direitos, respeito às diferenças etc. A proposta
integra, também, temáticas relativas ao lema do ano da Novamerica,
colocando em destaque outras questões envolvendo o debate sobre
os direitos humanos. Essa convivência propicia aprendizagem
recíproca.
Em 2014, foi marcante a expectativa de incrementar o número de
voluntários para participar do trabalho, o que decorreu da
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reformulação junto à escola parceira. Foi possível perceber o
entusiasmo dos jovens que se apresentaram como voluntários e
aderiram ao projeto no horário escolar, favorecendo um debate
mais produtivo e o desenvolvimento de uma prática mais
consistente.
Ao longo do ano, os jovens se mostraram surpreendidos com a
experiência de convívio com as crianças da escola pública. Deram
mostras de mudanças de atitudes na sala de aula, evidenciando a
ideia de que a reflexão e a prática levaram para uma maior
consciência da importância da efetivação dos direitos para todas as
camadas sociais. O sentido da experiência para as trajetórias dos/as
participantes pode ser vislumbrado a partir dos depoimentos abaixo:
- “[...] todos devem ter direitos iguais [...]. Não é possível ter uma
cultura baseada em Direitos Humanos numa sociedade em que
poucos tem muito e os muitos não têm nada.”
- “Eu nunca tinha entrado numa escola pública no Brasil, por isso
fiquei muito surpresa com tudo o que vi, as salas, os espaços e o
comportamento dos alunos [...] cada experiência que eu tenho
na escola me faz uma pessoa melhor e me faz enxergar o mundo
com um outro olhar.”
No âmbito da Educação não-formal deu-se continuidade à proposta
de formar “Promotores Populares de Cidadania e Direitos Humanos”.
O programa de formação “Escola de Cidadania em Rede”
desenvolve projetos de educação em/para a cidadania para grupos,
movimentos e organizações populares, apoiando processos
formativos que fortaleçam o pleno exercício da cidadania.
Em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
a Novamerica assessorou o Projeto Mãos a Obra. Este projeto,
orientado a lideranças comunitárias da Região dos Lagos, da Baixada
Fluminense, Complexo da Maré e São Gonçalo, consistiu na
preparação de líderes populares da Defesa Civil em áreas atingidas
por problemas ambientais. O tema trabalhado nesta edição foi
participação e cidadania. As atividades realizadas alcançaram 280
participantes.
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Em parceria com o Núcleo de Apoio Pedagógico às Classes
Comunitárias NAPC - Departamento de Educação da PUC-Rio, a
equipe continou assessorando o curso de formação teórico-prática
dos educadores comunitários das Classes Comunitárias de PréTécnicos. O NAPC busca oferecer ferramentas e subsídios que
ajudem no acesso de adolescentes das camadas populares ao
ensino médio técnico-profissional, na perspectiva da cidadania e do
empoderamento individual e coletivo. A assessoria atuou na
formação continuada para monitores dos núcleos de pré-técnicos
comunitários das atividades, da disciplina Ética e Cidadania, com um
ciclo de 4 oficinas pedagógicas que teve a participação de 10
educadores e duração de 32 horas. Além do ciclo de oficinas e de
um encontro mensal de 4 horas, estava previsto 5 horas de debate
virtual através da Plataforma Moodle, com apoio da CCEAD. A
assessoria contabiolizou uma soma de 80 horas de atividades.
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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 800 exemplares por edição e disponível na internet.

3 edições
do boletim
“Cidadania em
Rede”, com
formato virtual
- disponível na
internet.

2 edições do jornal mural “Palavras e Imagens”,
500 exemplares por edição.
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Foto 33

No que concerne às publicações,
vale ainda mencionar a reedição
do livro “Educação em Direitos
Humanos e Bullying: Oficinas
para enfrentamento e
prevenção”, Novamerica 7Letras.

Além das publicações relacionadas acima, foram também
elaborados e editados materiais de diversos tipos de divulgação de
atividades e promocional - cartazes, adesivos, cartões, calendário
etc. - sobre o lema do ano : “Fazer memória, tecer cidadania,
fortalecer identidades”.

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.
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O Observatório de Educação em Direitos Humanos em Foco está se
consolidando como espaço de informação, formação,
aprofundamento e discussão sobre perspectivas teóricas, políticas
públicas e práticas no âmbito da Educação em Direitos Humanos.
Em 2014 podemos visualizar como seu propósito de oferecer
diferentes abordagens sobre a educação em direitos humanos tem
gerado um intercâmbio criativo e produtivo. O observatório
articula-se com o Movimento de Educadores em Direitos
Humanos (MEDH) e com o Movimento Socioeducativo Educar
em Tempos Difíceis (MSE). Está disponível em
http://www.observatorioedhemfoco.com.br/

Ampliando a socialização da nossa produção, uma experiência que
merece destaque, neste ano, foi a disponibilização do Ciclo de
Oficinas Pedagógicas para educadores/as em direitos humanos no
Observatório de Educação em Direitos Humanos em Foco. Esta
iniciativa pretende apoiar processos de formação oferecendo
subsídios de atividades e material para o desenvolvimento do
trabalho, com a finalidade de contribuir com a inserção da temática
dos direitos humanos na cultura escolar.
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.
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A Novamerica promoveu conjuntamente com o GECEC (Grupo de
Estudos sobre o Cotidiano, Educação e Cultura/s) o seminário
“Paulo Freire: a pesquisa como estratégia pedagógica”,
coordenado por Marco Raúl Mejia, educador colombiano, e
realizado no Departamento de Educação da PUC-Rio.
Diferentes membros da equipe participaram nos seguintes
congressos, seminários e reuniões nacionais e internacionais: II
Seminário de Educação de Jovens e Adultos: Entrelaçando olhares
por uma educação Planetária (PUC-Rio); Forum de Orientação
Educacional (Secretaria de Educação de Itaguaí - RJ); Educação em
Direitos Humanos: que papo é esse? (UERJ - Marcanã); 9º Seminário
de Educação Inclusiva: direito à diversidade (Secretaria de Educação
de Campos dos Goytacazes); Seminário Continental: Ciudadania,
Memória e Educação (PSE - Santiago, Chile); XVII ENDIPE (Encontro
Nacional de Didática e Prática de Ensino . Fortaleza, CE); I Seminário
de Educação em Direitos Humanos (Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Uberlândia, MG); Congresso Internacional
sobre Estudos Culturais, Interculturalidade e Educação
(Universidade Federal de Dourados, MS); VII Encontro Estadual dos
Municípios em Ciclo do Rio de Janeiro/IV Encontro Nacional das
Escolas em Ciclos/I Encontro Internacional sobre a Organização
Escolar: A escola e a formação de professores:desafios didáticos
(Faculdade de Educação, UFRJ).
Um membro da equipe do Programa integra o Comitê Nacional de
Educação em Direitos Humanos, promovido pela Secretaria
Nacional de Direitos Humanos, vinculada diretamente à Presidência
da República.

Fotos 36 à 38

A equipe está também representada no Conselho Diretivo da Ação
da Cidadania. Este conselho tem por finalidade a definição das linhas
de ação e campanhas promovidas e realizadas pela Ação da
Cidadania.
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O Centro Novamerica de Educação Popular, com vinte e dois anos
de existência e credibilidade no município de Sapucaia/RJ,
desenvolve o Programa de Educação Popular através da promoção
de atividades de caráter sócio-educativo, atingindo pessoas de
diferentes faixas etárias, de crianças de dois anos a adultos.

Objetivos Gerais do Programa:
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 Programa de Educação Popular se constitui de dois
subprogramas: Biblioteca Popular e Formação Continuada de
Professoras/es. Em 2014, ambos tiveram como eixo condutor o
lema da Novamerica “Fazer Memória, tecer cidadania, fortalecer
identidades”, que propiciou atividades específicas, tanto com
professoras, como com crianças, adolescentes, jovens, adultos e
grupo de mulheres.
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BIBLIOTECA POPULAR
Este subprograma desenvolveu uma variedade de atividades de
educação não formal, com os seguintes objetivos específicos:
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 brinquedoteca para atividades livres;
Levar a Biblioteca Ambulante a quatro comunidades rurais e
periféricas;

Estratégias utilizadas:
Foram utilizadas diversas 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;
Brinquedoteca com horário livre para as crianças;
Leitura de revistas para jovens e adultos;
Parceria com a Secretaria Municipal de Educação para a
realização de adequação do Plano Nacional de Educação para
o Plano Municipal de Educação;
Dinâmicas de grupos com as mulheres.
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Atividades Realizadas:
Bibliotecas Ambulantes em quatro comunidades rurais: Pião,
Boa Sorte, Theodora e São João.
É 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, mães e avós também leem os livros que as
crianças levam para casa.
As Bibliotecas Ambulantes atenderam, em média, a 140 crianças
que permaneceram ao longo do ano e participaram de 107 sessões,
num total de 214 horas de atividades.

Fotos 39 à 48
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Consultas e empréstimos - atividades que funcionaram
continuamente e são importantes porque a Biblioteca do Centro
Novamerica é um local onde se encontra um acervo atualizado
que atende às necessidades do Ensino Fundamental e Médio. Em
2014 foram atendidas 683 pessoas e emprestados 2.404 livros.

Fotos 49 à 53

Eventos externos - organizados pela Secretaria Municipal de
Educação de Sapucaia, nos quais membros da equipe foram
convidados para participar: 1º Festival Afro Cultural; Grupo de
Estudo para a adequação do Plano Nacional de Educação no
Plano Municipal de Educação; Culminância do Projeto Inclusão e
Educação e os 20 anos da Declaração de Salamanca;
“Socialização de experiências educacionais de inclusão” junto
com as escolas do município; Júri no 1º Café Literário,
homenageando os escritores: João Ubaldo, Rubens Alves e
Ariano Suassuna e avaliando as poesias classificadas nas escolas
para representar o município, a nível Regional, em Santa Maria
Madalena, RJ.
A equipe também recebeu convite para fazer parte da equipe de
jurados do Festival de Poesias do Colégio Cenecista Roberto Silveira
Filho. Integrou também o júri do trabalho de Literatura no
“Julgamento de Capitu”, obra de Machado de Assis, e teve
participação no lançamento do livro: “A História de Sapucaia
contada em Cordel”, organizado pelo Colégio Estadual Maurício de
Abreu.
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O Centro Novamerica de Educação Popular integra o conselho da
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Meio Ambiente de Sapucaia
como membro não-governamental.

Fotos 54 à 58

Como em anos anteriores, valorizamos também a comemoração
das 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.

Fotos 59 à 64
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Encontro de Mulheres - Realizado trimestralmente, (4 encontros,
com um total de 12 horas de trabalho) com a participação de 40
mulheres em cada encontro, e uma festa junina com a
participação de 80 mulheres e seus familiares.

Fotos 65 à 72

“Varanda de Leitura” - espaço que disponibiliza duas revistas
semanais e outras duas revistas de diferentes periodicidades.
“Visitas Escolares” - para valorizar o gosto e o prazer pela leitura e
a afirmação de que “Brincar é coisa séria”, foram realizadas 4
visitas à Creche Municipal Izabel Ferez da Silva, para fazer
atividades na Biblioteca e na Brinquedoteca. Participaram um
total de 45 crianças com idades de 01 a 04 anos, com 6
monitoras, uma coordenadora e uma orientadora pedagógica.

Fotos 73 à 80

Pode-se afirmar que a Biblioteca Popular, 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.
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FORMAÇÃO
CONTINUADA de PROFESSORAS/ES
Este subprograma propicia formação continuada à professoras/es
através da realização do ciclo de oficinas pedagógicas do Programa
Direitos Humanos, Educação e Cidadania.
Seus objetivos específicos são:
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.

Atividades Realizadas:
Foram realizados 2 ciclos de oficinas, em parceria com as Secretarias
Municipais de Educação de Três Rios e Paraíba do Sul, com um total
de 16 horas de duração cada um, em escolas dos municípios de Três
Rios e Paraíba do Sul, com a participação de 34 pessoas, atingindo
um total de 37 escolas, para um público indireto de 18.480
alunos/as.

Fotos 81 à 89
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O Centro Novamerica de Educação Popular é
respeitado,
procurado e valorizado na cidade de Sapucaia e na região pela
qualidade de seu trabalho e pelas contribuições que respondem às
necessidades das/os professoras/es e estudantes.
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O Programa continuou reforçando seus dois eixos de atuação:
organizar espaços de debate e discussão sobre a realidade latinoamericana e a conjuntura brasileira, conjuntamente com o Programa
de Direitos Humanos, Educação e Cidadania e o Movimento SócioEducativo “Educar em Tempos Difíceis”, assim como editar, divulgar
e promover a Revista latino-americana Novamerica/Nuevamerica.
Foram realizadas as seguintes atividades:
Seminário Nacional: Marcas da memória, lições da história.
Dulce Pandolfi - CPDOC - IBASE
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Ciclo de Debates: Educar em tempos difíceis: fazer memória,
tecer cidadania, fortalecer identidades, com as seguintes
atividades:
50 Anos do Golpe Militar.
Profº Dr João Ricardo Dornelles - PUC-Rio

Fotos 96 à 101

28

Dever de casa: aprendendo a estudar.
Equipe de Orientação Educacional do Colégio Teresiano

Fotos 102 à 105
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Copa do mundo e o momento brasileiro.
Luciana Correa, Suzana Aquino, Irene Alves, Neyvaldo
Carvalho, Marcia Assis, Gerson Vellaco e Vitor Braga Professores do Colégio Teresiano.
Coordenação: Alzira Collart - Colégio Teresiano

Fotos 106 à 111
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Inclusão: discutindo a realidade escolar.
Shophie Levy, Ana Drumond, Rita de Cássia Martinho da
Fonseca e Teresa Vasco - Professores do Colégio Teresiano
Coordenação: Elaine Decache - Colégio Teresiano

Fotos 112 à 116

Questões de ciência e tecnologia.
Marcello Spolidoro, Romney Lima, Melissa Lamego, Danilo
Neto, Alexandre Chaves, Ronaldo do Amaral, Letícia Bosco e
Miguel Blacutt - Professores do Colégio Teresiano
Coordenação: Paula Neves e Marcello Bressane - Colégio
Teresiano
Cidadania, política e eleições.
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Durante o ano de 2014 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.
Foram editados os seguintes números:

Nº 141
Direitos humanos hoje
Derechos humanos hoy

Nº 143
Terceira edade e
dignidade humana
Tercera edad y
dignidad humana

Nº 142
A Universidade
em debate
La Universidad
en debate

Nº 144
Dança e identidade cultural
Danza e identidad cultural

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. Merece um destaque especial o número 144 sobre Dança e
identidade cultural editada a cores para visualizar a beleza das
fotos, o colorido das roupas, os movimentos apenas adivinhados,
mas algumas vezes, quase que magicamente registrados, as
expressões das dançarinas e dançarinos, as mensagens emitidas
pelos corpos captados “no ar” em movimento foram um
complemento perfeito para evidenciar a riqueza e a multiplicidade
dessa expressão cultural na América Latina e o Caribe. Mostrando
também que quando se dança se celebra a vida. Com a dança se
ritualiza a cotidianeidade, ao mesmo tempo em que o cotidiano é
também transcendido.
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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 2014, a Novamerica manteve as seguintes
parcerias locais:
Colégio Teresiano, Rio de Janeiro/RJ
Escolas da Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul/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
Escolas da Rede Municipal de Educação de Sapucaia/RJ
Colégio Estadual Maurício de Abreu, Sapucaia/RJ
Núcleo de Apoio Pedagógico às Classes Comunitárias (NAPC)
- Departamento de Educação da PUC-Rio
Secretaria Municipal de Educação de Mesquita/RJ
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Secretaria Municipal de Educação de Mage/RJ
Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti/RJ
Projeto Mãos à Obra - Universidade do Estado do Rio de
Janeiro / Secretaria Estadual de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia/RJ
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Meio Ambiente de
Sapucaia/RJ
Secretaria Municipal de Assistência Social de Sapucaia/RJ

Quanto à participação em redes, no âmbito nacional, a
Novamerica manteve a parceria com a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação.

No nível latino-americano manteve-se a presença na Rede LatinoAmericana de Educação para a Paz e os Direitos Humanos,
promovida pelo Conselho de Educação de Adultos de América
Latina (CEAAL).

A Novamerica dedicou-se, ainda, à articulação e à mobilização do
Movimento Sócio-Educativo - “Educar em tempos difíceis” - tanto em
âmbito nacional, quanto do continente.
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A Novamerica vem sendo financiada com recursos provenientes de
fontes nacionais e internacionais. Durante o ano 2014, os recursos
nacionais vieram fundamentalmente do apoio recebido da Inter
Cultural, sociedade civil sem fins lucrativos, de convênios com
algumas organizações parceiras e pela prestação de serviços por
diversas assessorias.

Origens dos Recursos
06% Agências de Cooperação Internacional
57% Agências e entidades brasileiras
37% Venda de produtos e serviços
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No ano de 2014, a equipe da Novamerica contou com a
colaboração de vinte e cinco pessoas, das quais seis trabalharam
como voluntárias e dezenove com diferentes dedicações de tempo
e regime de trabalho.

DIRETORIA DA PESSOA
JURÍDICA

EQUIPE PERMANENTE
Adelia Simão e Koff
Alexandre Firmino

Maria Angélica Lauriano
(presidente)
Angela Corrêa
Ana Waleska P. Mendoça

Cecilia Botana
Cleonice R. Biré Loquê
Daniela Valentim
Edileia Carvalho
Jayme Corrêa

COMITÊ GERAL

João Tavares França
Joyce Fortes Apolinário

Ana Waleska P. Mendoça
Susana Sacavino
(coordenadora executiva)
Vera Maria Candau
Zélia D. Mediano

Juliana Lima Faustino
Marcelo Andrade
Marilena Guersola
Marinauva de Azevedo Souza
Rogério de Souza Cardoso

ASSESSORES
INTERNACIONAIS

Silvia Maria Fangueiro Pedreira

Elsa Tueros (Peru)
Marco Raúl Mejía (Colômbia)
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Verônica da Silva Méndes
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