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INFÂNCIA, CULTURA CONTEMPORÂNEA
E EDUCAÇÃO CONTRA A BARBÁRIE*
Sonia Kramer

Direitos Humanos
na sala de aula

O tema da infância e da adolescência tem estado presente no Brasil
há pelo menos duas décadas, não só nas discussões teóricas que
orientam a pesquisa acadêmica, mas também nas políticas públicas e
nas lutas dos movimentos sociais. Recentemente, tem havido sem
dúvida conquistas no plano legal - o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei
Orgânica da Assistência Social - embora nem sempre acompanhadas
pela alocação dos recursos que são imprescindíveis e pelas ações
concretas necessárias para tornar fato o preceito constitucional:
crianças e adolescentes são cidadãos de direitos.
(...) sabemos que o problema da infância e da adolescência tem
raízes profundas. Num país em que a primeira medida voltada para a
infância abandonada foi a roda dos expostos e onde os índices de
mortalidade infantil ainda figuram dentre os mais altos do mundo, a
solução não está apenas em medidas pontuais, não depende tãosomente da ação individual de um cidadão comum e nem mesmo de
iniciativas de pesquisadores ou dos movimentos sociais, embora todas
essas formas de inserção e intervenção sejam fundamentais. Sabemos
que a origem do problema se encontra na desigualdade econômica
estrutural, na história longa de escravidão vivida por muitos brasileiros,
agravada pelo empobrecimento recente e crescente, pela ausência de
reforma agrária que, ao expulsar as pessoas do campo, acaba
relegando-as à miséria das periferias urbanas e das favelas, e ainda pela
falta de distribuição de renda, de serviços e benefícios econômicos,
sociais e culturais. Porém sabemos também que o problema específico
da infância e da adolescência existe e é acentuado pela omissão do
Estado e pela falta de políticas sociais.
(...)
De que modo as pessoas percebem as crianças? Qual é o papel
social da infância na sociedade moderna? Que valor é atribuído à
criança por pessoas de diferentes classes e grupos sociais? Qual o
significado de ser criança nas diferentes culturas? Como trabalhar com
crianças pequenas de maneira a considerar seu contexto de origem,
seu desenvolvimento e o acesso aos conhecimentos, direito social de
todos? Como assegurar que a educação cumpra seu papel social
diante da heterogeneidade das populações infantis e das contradições
da sociedade? (...)
Mais recentemente, outras questões vêm inquietando os que
atuam nesta área: trata-se de estudos críticos que denunciam o
desaparecimento da infância. Perguntam de que infância falamos, já
que a violência contra as crianças e entre elas se tornou uma constante,
num contexto onde as imagens de pobreza e mendicância de crianças
bem como o trabalho infantil exemplificam uma situação em que o
reino encantado da infância teria chegado ao final. (Postman, 1999).
Reconheço a relevância destas indagações, mas não consigo evitar
a pergunta: término da infância, desaparecimento da infância ou
destruição da própria dimensão humana do homem? É a idéia de
infância que entra em crise ou a crise é a do homem contemporâneo e
de suas idéias em geral? (...)
Minha posição é a de que o debate em torno do suposto
desaparecimento da idéia moderna de infância não deve ofuscar nossa
aguda consciência das numerosas populações infantis que vivem em
condições indignas e não são respeitadas nos seus direitos. Mais do
que isso, esse problema afeta (ou deveria afetar) instituições,
organizações e movimentos sociais de todos os países.
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(...) Como respeitar os direitos de cidadania das crianças? Como
propiciar que deixem de ser ín-fans (aquele que não fala), para que
adquiram voz e poder num contexto que, de um lado, infantiliza jovens
e adultos e empurra para frente o momento da maturidade e, de outro,
os "adultiza", jogando para trás a curta etapa da primeira infância? As
crianças são sujeitos sociais e históricos, marcados por contradições
das sociedades em que vivem. A criança não é filhote do homem, ser
em maturação biológica; ela não se resume a ser alguém que não é,
mas que se tornará (adulto, no dia em deixar de ser criança). Defendo
uma concepção de criança que reconhece o que é específico da
infância - seu poder de imaginação, fantasia, criação - e entende as
crianças como cidadãs, pessoas que produzem cultura e são nela
produzidas, que possuem um olhar crítico que vira pelo avesso a
ordem das coisas, subvertendo essa ordem. Esse modo de ver as
crianças pode ensinar não só a entendê-las, mas também a ver o
mundo a partir do ponto de vista da infância, pode nos ajudar a
aprender com elas.
(...)
Se, agora, dirigimos nosso olhar ao mundo que é dado às crianças,
o que vemos? Falta de entendimento, ausência de escuta do outro,
violência, destruição, morte. Observando o cotidiano no trabalho, na
política, nas relações familiares, vemos falta de diálogo e de escuta do
outro. Com freqüência falo dessa minha perplexidade e assombro
diante da exclusão, da discriminação e da eliminação. Pois, apesar do
avanço e aparente progresso tecnológico, a humanidade não
conseguiu superar o problema que está na origem dos grandes crimes
cometidos contra a vida - sejam eles de ordem política, étnica, religiosa,
social, sexual - na origem dos genocídios: a dificuldade de aceitar que
somos feitos de pluralidade, que somos constituídos na diferença.
E é numa realidade violenta, hostil, que não sabe lidar com a
diferença que educamos nossas crianças obrigadas a conviver com
chacinas de crianças, mendigos e homossexuais; torturas de presos por
policiais; crianças com mãos baleadas por traficantes; métodos
disciplinares que violentam os direitos das pessoas; processos visíveis e
invisíveis de calar a palavra alheia, eliminando a diferença ou o
dissenso. (...) As crianças - com quem poderíamos aprender a mudar e a
fazer história do lixo e reinventar a esperança - aprendem com os
adultos a aniquilação dos direitos, o medo, a agressão. Como dar conta
de explicar às crianças essa situação?
(...)
Nosso maior desafio é o de, com a consciência dos totalitarismos a
que o século XX assistiu, semear o que tem sido chamado de tolerância
com o objetivo de construir uma educação fundada no
reconhecimento do outro e suas diferenças de cultura, etnia, religião,
gênero, classe social, idade.
Mas isso é pouco hoje. Para alcançar este objetivo é preciso
combater a desigualdade e educar contra a barbárie, o que implica
uma ética e exige uma perspectiva de formação cultural que assegure
sua dimensão de experiência crítica. (...)
E devemos educar contra a barbárie, o que significa colocar o
presente numa situação crítica e compreender que o passado não
precisaria ter sido o que foi, o presente pode ser diferente do que é, e o
futuro pode mudar a direção que parece inevitável. (...)
* Fragmentos selecionados do texto-título, integrante do livro Infância,
Educação e Direitos Humanos, de Sonia Kramer e Luiz Bazílio, indicado
na seção “Enriquecendo a ação”, no boletim de maio.
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ntação
Aprese
Acreditamos que dado o “primeiro passo” muitos
outros se sucederão.
Esta afirmação, presente do boletim de julho de 2004,
anunciava nossa aposta no projeto que há muito
acalentávamos: dedicar dois boletins por ano à divulgação
de atividades desenvolvidas nas escolas, sobre o tema/lema
da Novamerica. Aquele era o primeiro, publicado com
prazer e expectativa.
Este é o terceiro boletim. Não temos nenhuma dúvida
de que o que foi projeto é já prática instalada. Motivo de
orgulho pelo/as companheiros/as - colegas
professores/as e seus/suas alunos/as - que vêm trilhando
junto com a gente o caminho de construção de uma
nova realidade, mais humana e feliz, “com um pé no
sonho e outro na realidade”, como propunha Paulo
Freire
Recebemos muitas produções de alunos/as, mais do
que o espaço desse boletim comporta. Procuramos
assegurar a presença de pelo menos um fragmento da
maioria delas.
Em novembro tem mais! Aguardem e... venham se
juntar a nós.
Em “Para refletir”, apresentamos algumas idéias
sobre o tema da infância e da adolescência, na
perspectiva da “educação contra a barbárie”,
colhidas em texto de Sonia Kramer, que
merece ser lido em versão integral.
Aproveitamos para desejar a todos e
todas férias em clima de paz. Que elas
contribuam para o retorno, cheio de
disposição e entusiasmo, em
agosto.

A equipe
“A paz é uma dinâmica
permanente de vida, de
relações, e não há paz sem
verdade e sem justiça. A base
fundamental da paz é a justiça.”
(Adolfo Perez Esquivel, Prêmio
Nobel da Paz)

JULHO
Datas Significativas
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Dia da Promu
lgação do Esta
tuto
da Criança e
do Adolescen
te
(1990)
Dia da Liberd

ad

e de Pensamen
“Sem participa
to
ção, sem liber
dade, não há
aceitação da di
ferença nem o
interesse
pelo social”.(Be
tin
possibilidade de ho) Não há, portanto,
paz.

1 7 Dia de Proteção às
Florestas
1 8 Dia do Trovador

Aqui destacado
em homenagem
jovens poetas
aos/às
que nas esco
las us
poesias para de
nunciar e anun am suas
ci
(alguns/mas de
les/as estão na ar
s próximas
páginas)
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Dia do Amigo
e Internacion
al da
Amizade

Durante os dias 27 a
30 de junho, foi realizada a 3ª
Jornada Escola e Violência, na
Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense, em Duque de Caxias/RJ.
Organizada pelo NEC/UERJ e a
Novamerica, a Jornada foi importante
espaço de debate e difusão do
Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos.

Atividade 1

Séries 6ª e 7ª Paz: um direito de todos

Atividade 2

Série: 4ª
Escola: EM José Emydio de Oliveira

Escola: EM Abrahão Jabour

Professora: Maria do Rosário Pupp Spinassé

Professora: Eugênia Maia Fernandes

Projeto: Repensando o que é ser brasileiro: educando para a paz
e o respeito à diferença

Séries: 6ª e 7ª
Título da atividade: Paz: um direito de todos

Um dos objetivos visados: Reconhecer o papel de cada
um na construção de um ambiente de paz
Algumas atividades desenvolvidas:

Atividade na 6ª série
A partir do estudo de dois textos - “Depois da Guerra”, de
Vinícius de Moraes e “A grande Guerra” de Paulo Mendes
Campos - foram realizados debates sobre o tema-título da
atividade. Esta foi finalizada com a produção de uma frase
ilustrada sobre a Paz.
Algumas frases produzidas: “A Paz é como um livro
sempre nos ensinando” (Rodrigo e Caio); “A Paz é um fruto
que todos temos que provar” (Douglas e Jefferson); “Quer
Paz no mundo? É só nos unirmos que a faremos em um
segundo” (Laurence e Rodrigo)

Atividade na 7ª série
Semelhante à atividade anterior, o material utilizado para
estudo e debate sobre o tema foram alguns textos em versos
e o poema “Bomba Atômica”, de Vinicius de Moraes. A
finalização proposta foi a produção de um poema sobre a
Paz.
Algumas estrofes de poemas produzidos:
O mundo quer Paz
A paz a gente faz
Sem a paz não vou viver
(Peter, “Paz na terra”)

Direitos Humanos
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Atividade 3

Séries: 2º segmento do ensino fundamental

Escola: EM Levy Neves

Disciplina: Língua Portuguesa
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Parabenizamos nossas colegas (e seus/suas alunos/as),
co-autoras/es deste boletim. Parabenizamos também
aqueles e aquelas que ainda não chegaram até nós mas
têm animados suas escola com debates e produções.

Em dia de sol e de chuva
A paz tem que estar lá
Imagine minha gente
Se a paz nos abandonar
(Larissa, “A paz no mundo”)

A paz é ter certeza
De que vamos mas voltamos
É não ter medo de sair
Passear nas ruas de uma cidade
É encontrar também nas ruas
Uma felicidade
(Priscila, “Paz”)

Apresentação das obras de vários artistas para
identificação de estilos de expressão de sua leitura de
mundo.
Visita a espaços culturais, entre eles o Museu de Arte
Moderna, onde os/as alunos/as dedicaram especial
atenção às obras de Volpi, artistas por eles/elas escolhido.
Exploração do Cartaz do Lema Novamerica/2005,
conforme boletim nº 61 do DDHH. Os/as alunos/as
foram estimulados/as a escolher um símbolo para
expressar a paz. Em homenagem a Volpi, escolheram a
bandeira, que caracteriza a obra do artista, além de a
bandeira branca tradicionalmente simbolizar a paz. Cada
um/a construiu sua bandeirinha, nela incluindo o
contorno da própria mão, expressando o Brasil de paz que
tod@s desejamos.

Professoras: Ana Maria Nogueira, Débora Santos, Eliana Galvão,
Márcia Fernandes, Roza Maria Ribeiro, Rose Maria Ávila
Disciplinas: Língua Portuguesa, Dança, Artes Visuais e Geografia

Apresentação-síntese
O projeto visa discutir o que é ser brasileiro e a necessidade de
respeito às diferenças raciais e culturais que formaram o nosso povo;
despertar para a necessidade do diálogo no lugar da violência;
compreender a íntima relação entre direitos humanos e formas de
participação na sociedade (compreensão, respeito...), entre outros
objetivos. Abrigando diferentes atividades, prevê culminância
periódicas (uma já foi realizada, com a apresentação, em auditório,
de números musicais e leitura de poesias e jograis).
A partir da problematização da globalização que “trouxe a idéia
de homogeneização de uma sociedade que é multiétnica” , o
projeto, de natureza interdisciplinar e previsto para todo o ano
letivo, privilegiou no primeiro bimestre alguns recortes temáticos
norteadores das atividades.

Elaboração de sete frases, uma para dia da semana,
firmando-se o compromisso de tod@s com a manutenção
de relações mais fraternas solidárias

O papel do índio na construção da sociedade brasileira foi um
dos recortes escolhidos, ensejando a produção de poesias,
redações (expostas em mural), após debates.

Criação de coreografia para o tema “Um rio de paz para o
Brasil”

A própria globalização foi alvo do trabalho da 8ª série.
Desenvolvido em três etapas : sensibilização, elaboração e
síntese (relacionando a discussão de “Muros e Grades”, música
de E. do Hawai e texto de Jorge Teixeira, às situações do
cotidiano da comunidade) e conclusão (sob a forma de charges,
poesias ou músicas) que “pudesse traduzir os conceitos
aprendidos e as emoções que alunos vivenciaram durante o
trabalho” (Profª Ana Maria). “O resultado foi muito satisfatório e
emocionante, pois percebi em muitos alunos uma sensibilidade
que nunca havia reparado.” (Profª Márcia)

Para os/as professores/as
Abrindo espaços: educação e cultura para a paz. NOLETO, M. J.
Brasília: UNESCO, 2004.

Para as crianças

Além de texto e ilustrações bem interessantes para a exploração do
tema (respeito é valor essencial à criação da cultura da paz), os autores
apresentam sugestões para que pais e professores trabalhem com o
livro e “dicas” de atitudes respeitosas dirigidas às próprias crianças.

No mundo escuro e sombrio
Eles criam seu próprio medo
Crianças abandonadas na rua
Se tornando seu pesadelo.
Medo! Medo que traz ilusões
Ilusões que trazem fantasia
Onde pensam que armas e grades
Deram-lhe uma vida tranqüila...
(Paulo, Rafael, Diego, Felipe, “Globalização“)
Queremos uma vida mais digna,
Uma liberdade segura, onde viver é lutar
E amadurecer..
Onde nós possamos gritar
E viver sem medo de morrer!
A vida sem hipocrisia
Sem meninos de rua
Buscando em seu trilho
A vontade de vencer...
(Bianca, Flaviana, Rafaela, “Planeta Aglomerado“)

A seguir, fragmentos de poesias de alunos/as e dois desenhos:

Apresenta experiências de execução do Programa Abrindo Espaços:
educação e cultura para a paz, da UNESCO, em vários estados
brasileiros, inclusive o Rio de Janeiro (sob a denominação Escola de Paz).

“E eu com isso?!: aprendendo sobre respeito. MOSES, B. e
GORDON, M. São Paulo: Scipione, 2001. (Coleção Valores)

Índio, beleza que se esconde,
não sei mais por onde.
Procuro não encontro, um atalho, um ponto,
que me leve ao seu encontro.
Índio, beleza esquecida, vidas sofridas,
naturalmente vividas, precisando de amor...
(Karoline, “Índio“)

Art. 5° - Nenhuma criança ou adolescente será
objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado,
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
(Estatuto da Criança e do Adolescente)
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Cara professora, caro professor, a seguir, atividades desenvolvidas (em desenvolvimento), em três escolas
do Rio de Janeiro, parceiras de longa data. Realizadas em diversas séries, por professoras de diferentes
disciplinas, elas nos chegaram com mais detalhes e trabalhos de alunos/as do que nos seria possível
publicar. Cremos, no entanto, que a amostra é capaz de revelar a riqueza dos trabalhos em curso.
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