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A EDUCAÇÃO PARA A PAZ
Andréa de Carvalho Conceição

Lao Tsu, filósofo chinês do século VI AC, disse o seguinte:

prejudiquem nem a mim, nem ao outro, nem ao meio. Quando
consigo agir dessa forma, ou seja, quando ajo na direção do bem,
exercito a paz. Meu objetivo é sempre resgatar a dimensão humana
dessas crianças.
Os/as alunos/as de classes populares convivem diariamente
com situações de morte violenta, por esse motivo a Escola deve
fazer muitos momentos de festa para celebrarmos a vida, pois nos
momentos de celebração impera a alegria e dessa forma a paz
sempre se instaura. Além disso, nosso esforço deve procurar ser no
sentido de que eles e elas aceitem esses fatos com indignação sem
revolta, porém jamais com resignação.

“Para haver paz no mundo, é necessário que
as nações vivam em paz.
Para haver paz entre as nações, as cidades
não devem se levantar uma contra a outra.
Para haver paz nas cidades, os vizinhos
precisam se entender.
Para haver paz entre os vizinhos, é preciso
que reine harmonia no lar.
Para haver paz em casa, é preciso encontrá-la
em seu próprio coração.”

Direitos Humanos
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Hoje em dia é muito comum ouvirmos falar de paz. Porém, esta
sempre vem associada somente à ausência de violência. Ainda é
muito difícil refletirmos como Lao Tsu há quase três mil anos atrás já
fazia.
Venho falar de uma paz construída dentro de cada um de nós,
daí a extrema importância da Educação para os Direitos Humanos.
Numa sociedade capitalista, individualista é muito difícil pensar no
coletivo e dessa forma compreender que somos responsáveis pela
construção dessa sociedade. Às vezes é fácil refletirmos sobre
direitos, pois todos querem ter direitos, mas esquecem dos deveres.
O estudo dos Direitos Humanos nos traz a questão de que o direito é
inseparável do dever e, com isso, resgata a nossa posição de sujeito
histórico-social. Quando cumpro o meu dever, garanto o direito do
outro. Trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, desmistifica o fato
de ter que levar vantagem em tudo é bom, de que devemos nos dar
bem a qualquer preço.
A Escola deve se preparar para trabalhar questões do cotidiano
de nossas crianças, para que essas aprendam a lidar com situações
de violência sem violência, praticando a cultura da paz, pela paz.
Todos somos diariamente impelidos à ação e pelo que fazemos é
que cada um de nós decide quanto ao próprio destino.
Nós, educadores, temos o dever de estimular os/as nossos/as
alunos/as a praticarem a tolerância, a fraternidade, a solidariedade,
no sentido de sustentar a paz. A melhor forma é sempre através do
exemplo a ser seguido, por isso o professor deve vigiar sempre as
suas atitudes em sala, com os outros colegas de trabalho, com os
pais, a direção. Precisamos mostrar a eles/as uma outra leitura da
realidade, que não está voltada para o “dinheiro fácil”; somos
professores, ganhamos pouco, trabalhamos muito, mas acreditamos
que pode ser diferente. Os alunos têm o direito de desfrutar de um
ambiente escolar harmônico, onde reine a paz. Pode até parecer
utópico, porém creio que são as utopias que movem o ser humano.
Nossas crianças são sujeitos históricos e sociais marcados pelas
contradições da sociedade em que vivem e, muitas vezes, lhes falta
discernimento para tomar uma atitude. Temos o dever de mostrarlhes que somos constituídos na diferença, e por isso também há
diferentes valores. E que é dialogando com a diferença que podemos
nos tornar pessoas melhores, descobrindo caminhos mais legítimos,
mais dignos para a convivência humana.
Em minha sala de aula, converso muito com meus alunos no
sentido de que vivemos em um tripé: EU - O OUTRO - O MEIO.
Devo observar as minhas ações de modo que essas não
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A seguir, vou relatar dois exemplos que ilustram bem, “ontem e
hoje”, caminhos trilhados no sentido da educação para a paz. São
fatos da nossa realidade brasileira, porém a mídia não divulgou. Fica
para refletirmos o porquê.
“Na fazenda Annonni, em 1982, no Rio Grande do Sul, mais
de duas mil famílias haviam ocupado o grande latifúndio
improdutivo. Após muitas pressões, um Juiz de Direito tinha
concedido a reintegração de posse, autorizando o despejo
das famílias. Foi avisado que eles deveriam se retirar até às 6h
do dia seguinte, senão seriam retirados à força. As crianças do
acampamento se reuniram e tiveram a idéia de entregar flores
aos soldados que viessem expulsá-las e assim foi feito. Os
soldados profundamente emocionados não conseguiram
cumprir a ordem. Dessa forma, os Sem Terra conquistaram a
fazenda que hoje é um dos mais belos exemplos do ensaio de
Reforma Agrária no Brasil.”(Texto Base das CEBS/julho de
2005/p.194)
Durante a semana de18 a 23 de julho de 2005, tive a
oportunidade de participar do XI Intereclesial das CEBS em
Ipatinga-MG. Convivi com Comunidades de Base do Brasil
inteiro e vivenciei a cultura popular pela paz. Pessoas do Brasil
que acreditam e agem na construção de um mundo possível,
mostrando que para fazermos algo não é necessário ter
formação acadêmica, mas é preciso termos consciência crítica
da realidade que nos cerca e vontade política para mudá-la, de
modo que atenda as prioridades da maioria.Voltei de lá mais
convicta de que a paz é construída diariamente por cada um
de nós.
A paz reinará no momento que tomarmos consciência da
necessidade de nos organizarmos, buscarmos parcerias, pois ela é
de responsabilidade nossa. A Educação em Direitos Humanos na
escola de Educação Básica articula às diferenças de gênero, étnicas,
geracionais, de orientação sexual, religiosa e política, articulando as
dimensões cognitivas (o pensar e o processo de construção e
apreensão do conhecimento), subjetivas (o modo de sentir
individual e coletivo) e as práticas individuais, sociais e institucionais
(as atitudes, os comportamentos individuais e grupais, as relações e
as ações institucionais). Cabe à escola de Educação Básica, já que a
maior parcela da população não vai além dessa, o compromisso
social de despertar os seus alunos para essa tomada de consciência
na busca da tão merecida paz.
1

Andréa é professora da 3ª série do Ensino Fundamental na E.M. Luiz Defino e
do Centro Popular Stella Maris. É graduada em História, com especialização
lato sensu em História do Brasil.
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ntação
Aprese
Tradicionalmente, setembro é o mês que
antecede a ida de eleitores/as brasileiros/as às urnas. Este
ano, mesmo sem eleições para mandatos municipais,
estaduais ou federais, estaremos exercendo nosso direito de
voto. O plebiscito para pronunciamento popular quanto ao
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03, em vigor
desde 23/12/03), regulamentado em 2004 (Decreto nº
51233/04) se aproxima. É hora de nos empenharmos por sua
aprovação. Por isso a ele é dedicado o “Participe”.
Dentre as proposta de trabalho, sugerimos, como não
poderia deixar de ser, atividades que trazem esse tema
para o interior da escola como um todo e a sala de aula
em particular. A “passeata em favor da paz” também é
retomada.

SETEMBRO
Datas Significativas

Desta vez, a seção “Temos direito” cede seu espaço
para um lembrete importante. Confira.
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Em “Para refletir”, trazemos o texto de uma colega
nossa. Andréa é professora da E.M. Luiz Delfino,
escola cuja parceria com a Novamerica vem de longe!
Prazerosamente inauguramos essa participação no
DDHH em sala de aula. Que muitos/as outros/as
autores/as venham a escrever nossa última página.
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Com setembro no calendário, a primavera está no
ar. As flores estão de volta, colorindo e
perfumando ruas, praças e jardins. As flores
estão de volta, especialmente, para homenagear
a todas as mulheres (adultas ou meninas), a
todos os homens (adultos ou meninos), que
“ainda fazem da flor seu mais forte refrão
e acreditam nas flores vencendo o
canhão” (Vandré). Nós fazemos coro
com eles e elas. Firmemente.
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Dia da Juventu

“Se quisermos construir uma
sociedade em que a violência
seja repudiada, é necessário que
o olhar das autoridades esteja
voltado à educação, pois é aí
que se deve iniciar o processo
de pacificação”.
Cléo Fante

Aproxima-se o plebiscito
referente ao Estatuto do
Desarmamento. Participe.
Contribua para sua
aprovação popular, por
esmagadora maioria!

Caro/a professora/a, discutir a importância do Estatuto do Desarmamento, ainda mais quando se
aproxima o dia do plebiscito a ele referente, é fundamental para nós que decidimos entrar na luta pela
Paz. Assim, indicamos atividades para estimular esta discussão e a produção de trabalhos decorrentes.

Trazemos, ainda, mais algumas sugestões para a organização da passeata pela paz, proposta
no boletim anterior. Mantivemos, como em todas as edições anteriores, a seriedade da
investigação do tema da Paz, e seus desdobramentos, sempre vestida da expressão artística,
em suas mais variadas formas. Como proposto desde o início, esse é nosso ano-festival.

Atividade 1

Atividades sobre o Estatuto do Desarmamento
Para o Ensino Fundamental (7ª e 8ª séries)

Para as demais séries

Atividade 2

Atividade para a passeata
(comuns a todas as séries)

e Ensino Médio
realização de pesquisa sobre o Estatuto do
Desarmamento (ver indicações de sites) que contribua para a
discussão sobre o tema - em pequenos grupos e em grupão,
nas diferentes turmas e, se possível, entre turmas;
criação de slogans a favor do desarmamento, bem como
de estímulo à participação no plebiscito para garantir a
aprovação do Estatuto, com votação expressiva, a serem
espalhados nas salas de aula e nos corredores da escola;

O professor/a, avaliará a possibilidade de sua turma
realizar alguma/s atividade/s das sugeridas acima. E, de todo
modo, envolverá seus/suas alunos/as no tema, através da:
produção de ilustrações para os planfletos, e/ou os
jornais-murais das outras séries;
confecção, independente de outras séries, de bandeirolas,
cartazes e faixas alusivas ao tema, para sua própria sala;
distribuição, em colaboração aos demais estudantes, dos
panfletos elaborados;

Opinião - espaço para matérias de sites e/ou jornais ou,
ainda (e principalmente) de redação de alunos e
alunas, em defesa do desarmamento;

Redação de cartas ou bilhetes, dirigidos a outros/as
colegas (cada professor/a escolherá a abordagem mais
indicada para sua turma - ou contar sobre o plebiscito, ou
defender o desarmamento, ou ...). Conforme acordo entre
professores/as, será possível estabelecer correspondência
entre turmas. No caso de crianças que não escrevem, é
indicada a elaboração de uma carta coletiva, redigida pelo/a
professor/a e encaminhada a uma turma que a responderá,
usando o mesmo procedimento.

Participe (ou Não se omita, ou Faça acontecer ou ...) seção para convocar/justificar a participação no
plebiscito;

Seja qual for a forma de envolvimento escolhido, é
fundamental que seja antecedido pela exploração do assunto
em classe.

montagem de um jornal-mural (por turma e/ou para a
escola) com diferentes seções, a saber:
algo como Apresentando o Estatuto do Desarmamento,
com a seleção de seus trechos mais significativos;

organização de um abaixo-assinado simbólico, para
circular no interior da escola, recolhendo as assinaturas de
alunos/as, professores/as e funcionários/as. Uma vez
completado, ele pode ser afixado no mural da escola ou
integrar o jornal-mural acima;

Direitos Humanos
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As crianças poderão montar flores nas cores que, para sua turma/escola,
simbolizam a paz (identificadas através da atividade “Para mim a cor da paz
é...” - ver atividade-síntese de agosto), usando:
pintura (a lápis de cor, aquarela, guache) ou colagem, em molde/s de
flor produzido/s a partir de sugestão das crianças;
dobraduras (origami) simples, fixadas em cabinho;
“Colares” (do tipo havaiano, por exemplo), feito com pequenas
flores coladas em barbante. Neste caso pode ser utilizada a “sempreviva” natural que, sem o cabo, dura bastante (estas também se
prestam a receber um cabo de arame, recoberto com papel crepom
verde).

Segundo segmento/ensino fundamental
Os/as alunos/as poderão elaborar pequenos textos-mensagem,
inscritos em:
cartões decorados, feitos em formatos que simbolizem a paz
(também identificados através de atividade-síntese de
agosto - “Para mim o símbolo da paz é...);

Elaboração de panfletos para distribuição na comunidade,
seja em defesa do Estatuto, seja convocando para a
participação no plebiscito, ou ambos.

Lembramos que o boletim de novembro novamente
divulgará atividades de escolas parceiras. Para sua
publicação, o trabalho terá que chegar à Novamérica
até 30 de setembro, se for enviado por e-mail, e até
26 de setembro se vier por fax ou correio. A
apresentação do trabalho, em cerca de 10 linhas,
deve atender à orientação fornecida no início do ano.

Educação infantil, 1ª a 4ª séries

e do ensino médio

Charges e/ou desenhos alusivos ao tema, etc.

Lembrete importante

Em agosto propusemos a organização de uma passeata, como
culminância do processo desenvolvido durante todo o ano. Consideramos
bastante interessante que seja incluída, na preparação desse evento, a
produção de “lembranças” a serem distribuídas no dia de sua realização.

“quadros”, com moldura de madeira (palitos de picolé,
por exemplo), papel cartão ou sobras de papelão;
No dia 1 de outubro,
Das 9h às 15h, no Colégio Teresiano
(Marquês de São Vicente, 331, Gávea/Rio
de Janeiro) será realizada a III Feira da
Solidariedade. Nela serão expostos trabalhos
de diferentes grupos e organizações que estão
fazendo a sua parte por um país mais humano e
fraterno. Compareça e converse com gente que
tem o mesmo sonho que você. Maiores
informações ligue para (21) 2512.8585
e fale com as professoras Glória
ou Ângela, no CAP.

“Pergaminhos” enrolados como um diploma, etc.
As lembranças podem ser
levadas em cestas e
distribuídas em alguns
pontos do percurso da
passeata, para que tod@s
participem da distribuição.
Os colares podem estar no
pescoço das crianças e
dos/as jovens, daí retirados
no momento da entrega (um
gesto bem bonito e simbólico).

Sites
Vários sites sobre o Estatuto do Desarmamento
estão disponíveis na Internet. Há os que trazem
perguntas e respostas sobre ele
www.mj.br/segurança/desarmamento.htm ,
facilitando a compreensão de seu conteúdo.
Uma cartilha sobre o estatuto pode ser
acessada no site www.legpt.com.br. Para
outras opções, vale conferir sites de busca, tais
como Google ou Cadê.
Para os/as professores/as
Os construtores da paz: caminhos da
prevenção da violência. MALDONADO, Maria
Tereza. São Paulo: Moderna, 2004.
Analisa diversas formas de violência - discutindo
maneiras de evitá-las e caminhos para reverter seus
efeitos, quando já instalada - partindo do pressuposto
de que a construção da Paz depende do Estado, da
sociedade e de cada cidadão/ã particular. Em pauta,
o enfrentamento dos conflitos na convivência
humana.

Para crianças e adolescentes
que estão na escola
(Indicação do autor)
Paulo Freire, o menino que lia o mundo:
uma história de pessoas, letras e
palavras. BRANDÃO, Carlos Rodrigues.
São Paulo: Editora UNESP, 2005.
Escrevendo como quem brinca divertida e
amorosamente com as palavras (“Ele nasceu
no começo do século XX, um século que
acabou de acabar.” “E foi com esse nome de
dois nomes que ele acabou ficando muito
querido...”), conta a história de Paulo Freire e
seu jeito de ensinar. Traz jogos cooperativos
com palavras e uma carta de Paulo Freire para
crianças e jovens, escrita pelo próprio Carlos
(!), fruto do diálogo entre ambos como, de
resto, acontece em todo o texto. É uma boa
conversa sobre convivência, solidariedade,
sentimentos, saberes, significados... Esta uma
boniteza! (diria Paulo Freire).
Então, corrigindo o autor, é um livro para
crianças, adolescentes e jovens, na idade e no
coração, onde quer que estejam.
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Cara professora, caro professor, as atividades que propomos neste boletim agrupam-se em duas “frentes”.
Uma delas se adequa especialmente ao momento do ano letivo. A outra, traz mais uma sugestão para a
culminância do processo em curso - “Artes de janelas abertas para a paz: a escola em festival” - a ser
associada à da festividade do final do ano.
Agosto é o mês de “volta às aulas”, após o período de férias do primeiro semestre. É, assim, um momento
especialmente propício para a retomada das discussões e produções desenvolvidas sobre o tema da paz.

Daí que sugerimos atividades que se aplicam à retomada referida (na perspectiva de atividades-síntese), mas que, ao
mesmo tempo, podem ser usadas para o início do trabalho em escolas e professoras/es que se tornaram parceiras/os
recentemente, bem como podem representar estratégias de avanço frente ao tema.
Atividades preparatórias de uma passeata pela paz é a indicação referente à culminância que temos recomendado
em edições anteriores.
Aproveitamos para reapresentar o desenho de Marco Antônio publicado no boletim de julho, uma vez que a
superposição da poesia dificultou a visualização de “Os dois lados da sociedade”, tal como interpretados pelo autor.

Atividade 1

Atividades-síntese

Paz para mim é ...........
Para mim a cor da paz é .......... porque.............
Para mim o símbolo da paz é ............ porque...........
Se a paz fosse um lugar seria ........... (ou Para me sentir
em paz eu vou para .......)
Se a paz fosse um ritmo seria ............ (ou Para dançar a
paz eu prefiro ...........)
Se a paz fosse uma pessoa seria .......... (ou Uma pessoa
que simboliza a paz é....)
As produções decorrentes podem ser organizadas em:
álbuns tamanho A4, com a capa ilustrada, contendo a
frase-título;
álbuns seriados com as “folhas-resposta” em tamanhos
maiores e capa também ilustrada e com a frase-título;
em pirâmides ou cubos, com cada face dividida em
espaços menores para que as produções sejam
organizadas em mosaico (na base de cada face, uma
tira com a frase título);
jornal mural;
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livros de turmas e mesmo de séries, ou qualquer outra
forma de organização e registro, sugerida por você
professor/a ou pelos/as alunos/as.
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Cada turma/série pode receber apenas uma solicitação
para trabalhar, ou mais de uma, conforme o número de
alunos/as que a compõe e o próprio nível da turma/série.
A escolha da forma de organização pode ser a mesma
para cada solicitação (assim haverá vários álbuns sobre, por
exemplo, “a cor da paz”) ou variar para as solicitações (assim
“a cor da paz” será apresentada, por exemplo, em álbum,
álbum seriado, jornal mural..., conforme escolha da turma).
Uma observação importante: essas sugestões podem
ser desenvolvidas em todas os níveis de escolaridade,
sem exceção.

As crianças da educação infantil e das séries iniciais do ensino
fundamental recorrerão, certamente, prioritariamente a textos
em forma de desenhos, recorte-colagem, etc. Alunos/as do
segundo segmento e do ensino médio também utilizaram textos
escritos, que incluam pesquisas, inclusive. Por exemplo, para
completar a proposição “se a paz fosse uma pessoa seria...”,
cabem investigações sobre personagens da história brasileira e
universal, que dedicaram suas vidas à causa dos direitos
humanos e da paz. Neste sentido, talvez fosse apropriado
entregar solicitações iguais a turmas de níveis diferentes.
Quando da exposição dos trabalhos será interessante ver
a “leitura” dos/as pequeninos/as da educação infantil junto a
de jovens de nível médio. Mais uma forma de demonstrar
que o tema pode/deve ser explorado desde cedo, num
crescendo que ao mesmo tempo favoreça e revele o
amadurecimento dos/as estudantes sobre a temática.

Passeata
A passeata, pela sua natureza,
é realmente atividade para
culminância, capaz de abarcar
toda a comunidade escolar.
Entretanto decidimos indicá-la
desde já em razão da necessidade
de prepará-la como ponto de
chegada de discussões, análises,
produção, voltadas para a
superação da cultura da violência e
construção da cultura da paz.

além do planejamento
propriamente dito que considere
definições quanto a dia/horário de
realização, percurso, turma/grupos
responsáveis por dadas tarefas, além do
encaminhamento de providências relativas ao
controle do trânsito do local, se for o caso, e
todas as demais providências que se revelem
indispensáveis ao evento.
Cabe frisar, apenas como
reforço, que a passeata é um
momento de festa, celebração
e contágio dos/as
observadores/as. Mas a sua
preparação é uma grande
oportunidade de reflexão,
i n v e s t i g a ç ã o e
aprofundamento do tema
que através dela alcançará
as ruas, ao lado da prática da
solidariedade, da parceria,
do trabalho coletivo.
Para não esquecer:
filmagens e/ou fotos são
indispensáveis para o registro
do processo e da passeata
propriamente dita, rico
material para o acervo da
escola, para futuros
trabalhos.

Várias das atividades já sugeridas
ao longo do ano, inclusive as
referentes a músicas que cantem a paz,
podem ser incorporadas à passeata.
Mas já é hora de começar a organizar:
cartazes que divulguem a passeata;
convites para a participação de escolas vizinhas, da
comunidade...;
faixas, “pirulitos”, cartazes... que integrarão a
passeata;
elaboração de “palavras de ordem” que “puxarão” a
passeata;
seleção das canções que animarão a passeata;

Para os/as professores/as
NOVAES, R. e VANNUCHI, P.
Juventude e Sociedade. São
Paulo: Perseu Abramo, 2004.
O livro apresenta vários textos, de
diversos/as autores/as, entre os
quais os de Luis Eduardo Soares e
Maria Rita Kehl. Fragmentos
selecionados de ambos os textos
compõem a página 4 deste boletim.

Para as crianças
MOSES, B. e GORDON, M. “Com licença?:
aprendendo sobre valores. São Paulo: Scipione, 2001.
(da mesma "Coleção Valores", indicada no boletim
anterior)
Preservando as características da coleção (texto curto e simples,
ilustrações interessantes, sugestões para pais e professores
trabalharem com o livro e “dicas” de comportamentos dirigidas
aos/às leitores/as) o livro explora o tema da convivência - alegre,
feliz, pacífica - a partir de situações do cotidiano.

Estatuto da criança e do
adolescente
Art. 7º - A criança e o adolescente
têm direito a proteção à vida e à
saúde, mediante a afetivação de
políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições
dignas de existência.

Direitos Humanos
na sala de aula

A seguir, sugerimos várias frases-título
desencadeadoras de reflexões, debates, produções
escritas e/ou gráficas. Elas devem ser
completadas/trabalhadas individualmente ou em pequenos
grupos e da mesma forma - individual ou coletivamente ilustradas. Um debate envolvendo toda a turma pode
antecipar a produção. O importante é que o/s produtos/s
finais expressem a visão de crianças e jovens sobre o tema.
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JUVENTUDE E VIOLÊNCIA NO
BRASIL CONTEMPORÂNEO1

A JUVENTUDE COMO SINTOMA
2
DA CULTURA

Um jovem pobre e negro caminhando pelas ruas de uma grande
cidade brasileira é um ser socialmente invisível. Há muitos modos de
ser invisível e várias razões para sê-lo. No caso desse nosso
personagem, a invisibilidade decorre principalmente do preconceito
ou da indiferença. Uma das formas mais eficientes de tornar alguém
invisível é projetar sobre ele ou ela um estigma, um preconceito.
Quando o fazemos, anulamos a pessoa e só vemos o reflexo de nossa
própria intolerância. Tudo aquilo que distingue a pessoa, tornando-a
um indivíduo, tudo o que nela é singular desaparece. O estigma
dissolve a identidade do outro e a substitui pelo retrato estereotipado
e a classificação que lhe impomos.
(...)
A formação da identidade para os jovens é um processo penoso e
complicado. As referências positivas escasseiam e se embaralham
com as negativas. A construção de si é bem mais difícil que escolher
uma roupa, ainda que a analogia não seja de todo má, uma vez que o
interesse por uma camisa de marca, pelo tênis de marca, corresponde
a um esforço para ser diferente e para ser igual, para ser diferente-igualaos outros, isto é, igual àqueles que merecem a admiração das
meninas (e da sociedade ou dos segmentos sociais que mais
importam aos jovens - o que também varia, é claro). Roupas, posturas
e imagens compõem uma linguagem simbólica inseparável de
valores. Aquilo que na cultura hip-hop se chama atitude talvez seja a
síntese de uma estética e de uma ética, que se combinam de modo
muito próprio na construção da pessoa.
Há mais um aspecto extremamente interessante: ninguém cria
sozinho ou escolhe para si uma identidade como se tirasse uma
camisa do varal. Não é algo que se vista e leve para casa. Não se porta
ou carrega uma identidade, como se faria com uma carteira, um
vestido ou um terno. A identidade só existe no espelho, e esse espelho
é o olhar dos outros, é o reconhecimento dos outros. É a generosidade
do olhar do outro que nos devolve nossa própria imagem ungida de
valor, envolvida pela aura da significação humana, da qual a única
prova é o reconhecimento alheio. Nós nada somos e valemos nada se
não contamos com o olhar alheio acolhedor, se não somos vistos, se o
olhar do outro não nos recolhe e salva da invisibilidade invisibilidade
que nos anula e que é sinônimo, portanto, de solidão e
incomunicabilidade, falta de sentido e valor. Por isso construir uma
identidade é necessariamente um processo social, interativo, de que
participa uma coletividade e que se dá no âmbito de uma cultura e no
contexto de um determinado momento histórico.
(...)
Por força da projeção de preconceitos ou por conta da
indiferença generalizada, perambulam invisíveis pelas grandes
cidades brasileiras muitos jovens pobres, especialmente os negros
sobre os quais se acumulam, além dos estigmas associados à pobreza,
os que derivam do racismo. Um dia, um traficante dá a um desses
meninos uma arma. Quando um desses meninos nos parar na
esquina, apontando-nos esta arma, estará provocando em cada um de
nós um sentimento o sentimento do medo, que é negativo, mas é um
sentimento. Ao fazê-lo, saltará da sombra em que desaparecerá e se
tornará visível. A arma será o passaporte para a visibilidade.
(...)
Eis o compromisso que gostaria de compartilhar: é nosso dever
disputar menino a menino, menina a menina; competir com o tráfico e
o crime, oferecendo aos adolescentes e às crianças pelo menos as
mesmas vantagens que o outro lado oferece, mas com sinal invertido,
é claro.

O aumento progressivo do período de formação escolar, a alta
competitividade do mercado de trabalho nos países capitalistas e, mais
recentemente, a escassez de empregos obrigam o jovem adulto a viver cada vez
mais tempo na condição de "adolescente", dependente da família, apartado das
decisões e responsabilidades da vida pública, incapaz de decidir seu destino.
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1
Fragmentos selecionados do texto de Luis Eduardo Soares,
antropólogo, cientista político, professor da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro
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Nessas circunstâncias, a adolescência só poderia se tornar uma idade crítica.
Mas como, na economia capitalista, do boi se aproveita até o berro, essa longa
crise, que alia o tédio, a insatisfação sexual sob alta pressão hormonal, a
dependência em relação à família e a falta de funções no espaço público, acabou
por produzir o que as pesquisas de marketing definem como uma nova fatia de
mercado. A partir daí - viva o jovem!
(...)
Ser jovem virou slogan, virou clichê publicitário, virou imperativo categórico condição para se pertencer a um certa elite atualizada e vitoriosa. Ao mesmo
tempo, a "juventude" se revelava um poderosíssimo exército de consumidores,
livres dos freios morais e religiosos que regulavam a relação do corpo com os
prazeres e desligados de qualquer discurso tradicional que pudesse fornecer
critérios quanto ao valor e à consistência, digamos, existencial de uma enxurrada
de mercadorias tornadas, da noite para o dia, essenciais para a nossa felicidade.
(...)
Essa transformação do adolescente em fatia privilegiada do mercado
consumidor inaugurada nos Estados Unidos e rapidamente difundida no mundo
capitalista trouxe alguns benefícios e novas contradições. Por um lado, a
associação entre juventude e consumo favoreceu o florescimento de uma cultura
adolescente altamente hedonista. O adolescente das últimas décadas do século
XX deixou de ser a criança grande, desajeitada e inibida, de pele ruim e hábitos
anti-sociais, para se transformar no modelo de beleza, liberdade e sensualidade
para todas as outras faixas etárias. O adolescente pós-moderno desfruta de todas
as liberdades da vida adulta, mas é poupado de quase todas as responsabilidades.
Parece que ao escrever isso estou limitando o foco desta análise aos
adolescentes da elite, os únicos que de fato podem consumir e desfrutar da
condição de jovens adultos cujos desejos e caprichos são sustentados pelos pais.
Não é bem assim. Na sociedade pautada pela indústria cultural, as identificações
se constituem por meio das imagens industrializadas. Poucos são aqueles
capazes de consumir todos os produtos que se oferecem ao adolescente
contemporâneo - mas a imagem do adolescente consumidor, difundida pela
publicidade e pela televisão, oferece-se à identificação de todas as classes sociais.
Assim, a cultura da sensualidade adolescente, da busca de prazeres e novas
"sensações", do desfrute do corpo, da liberdade, inclui todos os adolescentes. (...)
O que favorece, evidentemente, um aumento exponencial da violência entre os
que se sentem incluídos pela via da imagem, mas excluídos das possibilidades de
consumo. O efeito paradoxal do campo de identificações imaginárias aberto pela
cultura jovem é que ele convoca pessoas de todas as idades.
(...)
Em uma sociedade em que o adolescente é erigido à posição de ideal para
todas as idades, os adultos passam a sofrer de má consciência diante de sua
experiência de vida. Se a regra é viver com a disponibilidade, a esperança e os
anseios de quem tem 13, 15 ou 17 anos, que fazer da seletividade, da
desconfiança e até mesmo da consolidação de um certo perfil existencial mais
definido, inevitáveis para quem viveu 40 ou 50 anos? O adulto que se espelha em
ideais teen sente-se desconfortável ante a responsabilidade de tirar suas
conclusões sobre a vida e passá-las a seus descendentes. Isso significa que a vaga
de "adulto", na nossa cultura, está desocupada. Ninguém quer estar "do lado de
lá", o lado careta do conflito de gerações, de modo que o tal conflito, bem ou mal,
se dissipou. Mães e pais dançam rock, funk e reggae como seus filhos, fazem
comentários cúmplices sobre sexo e drogas, freqüentemente posicionam-se do
lado da transgressão nos conflitos com a escola e com as instituições.
2
Fragmentos selecionados do texto de Maria Rita Kehl, psicanalista, doutora
em psicanálise pelo Departamento de Psicologia Clínica da PUC-SP
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Aprese
Com mais da metade de 2005 já percorrida, entramos na
reta final do ano letivo.
Trazemos na bagagem a realização da Jornada Escola e Violência,
em parceria com o NEC/UERJ, o Encontro Regional de Educadores
em Direitos Humanos, debates abertos na sede da Novamerica, junto
às nossas ações cotidianas. Trazemos especialmente na bagagem, a
ampliação do número de escolas, do município do Rio e do interior
do Estado, que vieram se juntar a nós. A equipe Novamerica, assim
como nossos/as parceiros/as, vem trabalhando com disposição e
entusiasmo. Afinal, a convocação de tod@s foi/é para uma luta
que vale a pena. Vamos (continuar) nessa...
Não por acaso, deslocamos a “Notícia” para esta primeira
página. O lugar lhe é devido pela sua significação e pela alegria
que nos traz. Colocamos em destaque as escolas, nossas
parceiras, que confirmam com suas produções a
indispensabilidade da Educação em Direitos Humanos no
processo de conquista da Paz.
As atividades propostas neste boletim, sugerem retomada e
avanço, em outros termos, uma mirada no percurso, com o olhar
no horizonte.
Luis Eduardo Soares e Maria Rita Kehl “escrevem” a página
“para refletir”. Suas reflexões representam leituras acerca da
juventude, que se entrecruzam e influenciam reciprocamente.
O espaço disponível só nos permitiu uma pequena amostra dos
textos originais. Como acreditamos que despertará efetivo
interesse por eles, indicamos sua fonte. Aliás, fonte que
inclui várias outras contribuições fundamentais para a
compreensão dos assuntos sobre os quais nos temos
debruçado (ver em “Enriquecendo a ação”).
Esperamos que este boletim contribua para a
continuidade do trabalho de tantos/as e, quem
sabe?, para o estimular novas abordagens do
trabalho dos/as recém chegados/as. Afinal,
como prazerosamente anunciado em nossas
primeiras linhas, o DDHH em Sala de Aula
está chegando, agora, em muito mais
mãos.

A equipe
Fotos:

Alexandre Firmino
Composição Gráfica

Compañia Visual Manteca
Apoio

(A Paz...)
Seria bom se fosse
uma mulher,
Só assim poderia
ter filhos...
(David Alexandre, aluno da
7ª série da E.M. Levy Neves)

AGOSTO
Datas Significativas

0 5 Dia Nacional da
Saúde
0 9 Dia int. dos Povos
Indígenas - ON
U
1 2 Dia int. da Juventu
de
- ONU
Dia de Luta C
ontra a Violên
cia no
Campo

2 3 Dia contra a Injust
iça
2 4 Dia da Infância
2 6 Dia int. da Igualdad
e Feminina
3 1 Dia int. da Solidarie
d

ade
Cada uma desta
s datas aponta
conquistas
necessárias e
indica valores
indispensáveis
sociedade mais
a uma
pacífica, mais
justa e mais fe
dia da Infância
liz. O
e da Juventud
e devem servir
inspiração ao
de
delineamento
do país (e do
mundo) que de
sejamos para
nossas criança
jovens e ao co
se
nseqüente co
mpromisso co
construção de
ma
sse novo país
(e novo mundo
).

O Encontro Regional dos
Educadores em Direitos Humanos
realizado dia 9/7, no Colégio Teresiano, teve
expressiva participação das escolas do
Município do Rio de Janeiro, cujos trabalhos
apresentados demonstraram grande avanço no
processo de Educação em Direitos Humanos. O
momento de aprofundamento sobre “Ações
Afirmativas”, a cargo Carlos Alberto Medeiros
e Vera Candau, favoreceu significativa
reflexão sobre a temática.

