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Conforme orientações
encaminhadas no encarte do boletim anterior, o mês

de julho será dedicado à publicação de atividades
desenvolvidas nas escolas. Para que seja possível

incluí-la no boletim, aguardamos a chegada de sua
contribuição impreterivelmente até o dia .

Não deixe de participar!
30 de maio

No dia 31 de março de 2005, de forma brutal, 29 jovens foram
assassinados nas cidades de Nova Iguaçu e Queimados. Todos eles eram
pobres, todos inocentes, todos eles sonhavam com um futuro de
oportunidades, de dignidade, de direitos. Seus sonhos, suas vidas foram
destruídas em um dos maiores massacres da baixada fluminense. Nada
explica a morte e o assassinato. Nada pode explicar a barbárie de grupos de
extermínio que atuam de forma impune em nossas cidades marcadas pela
violência, a exclusão, a segregação e a indiferença assassina dos grupos de
poder.

Quase um ano depois, 30 mil educadoras e educadores, militantes
sociais, meninos e meninas, delegados e delegadas de mais de 25 países nos
reunimos aqui, em Nova Iguaçu, para dizer não à violência, sim à vida, sim à
verdade, sim à dignidade, sim à justiça, sim à educação. Realizamos um novo
Fórum Mundial onde o tema foi Educação Cidadã para uma Cidade
Educadora, um evento histórico, com diversas conferências e debates, com
mais de 300 atividades autogestionadas e com um Fórum Infanto-juvenil que
reuniu mais de 5 mil meninos e meninas,

O Fórum Mundial de Educação de Nova Iguaçu foi um espaço aberto e
plural, onde se reafirmaram os princípios e lemas que nos convocaram nas
edições anteriores, realizadas em Porto Alegre, São Paulo, Córdoba
(Espanha) e Caracas.

como um requisito fundamental para a construção
de uma sociedade justa, igualitária e emancipatória de todo poder
autoritário, ditatorial, totalitário; como requisito para a construção e para o
fortalecimento de uma democracia radical, para a construção da justiça
social e para a realização efetiva dos direitos humanos.

O Fórum Mundial de Educação de Nova Iguaçu foi um evento que
marcará a história democrática da baixada fluminense, constituindo um
marco no fortalecimento e ampliação da nossa Plataforma Mundial de Lutas
pelo Direito à Educação, criada no âmbito do Fórum Social Mundial e
multiplicada nas ações, propostas e estratégias de centenas de movimentos
sociais, organizações populares, sindicatos democráticos, no trabalho
cotidiano de milhares de escolas, onde se constrói a utopia de uma educação
emancipatória e libertária.

Repudiamos as políticas neoliberais, conservadoras e oligárquicas que
privatizam e mercantilizam o direito à educação e os direitos humanos.

Repudiamos a inclusão da educação como um bem comercializável em
qualquer tratado que, sob o eufemismo do "livre comércio" pretenda destruir
a dignidade, a felicidade e a liberdade de nossos povos.

Repudiamos qualquer forma de precarização do trabalho docente e
todas as políticas que degradam o exercício da docência, violando seus
direitos e, junto com eles, o direito de todos os meninos e meninas a receber
uma educação de qualidade.

Repudiamos qualquer forma de intromissão dos organismos financeiros
internacionais na definição dos rumos e do sentido das políticas educacionais
desenhadas por nossos governos.

Repudiamos também as políticas econômicas que, sob a falácia do
equilíbrio fiscal, priorizam o pagamento de uma dívida externa ilegítima e
impagável, gerando a permanente drenagem de recursos públicos a grupos
econômicos nacionais ou transnacionais.

Repudiamos toda forma de imperialismo e colonialismo, especialmente,
aquele exercido pelas nações mais poderosas do planeta contra o terceiro
mundo, contra povos cuja identidade e dignidade resultam massacradas pela

discutindo a construção de uma nova
educação para uma nova sociedade.

Contribuímos aqui para a construção de um processo de
mobilização e de luta pela defesa irrestrita do direito à educação como um
direito humano e social;

Nós que nos reunimos em Nova Iguaçu reafirmamos nosso compromisso
com a defesa e a transformação democrática da escola pública, gratuita, laica e
de qualidade para todos e todas.

Para refletir

arbitrariedade de um poder guiado pelos interesses econômicos e pela
indecência do atropelo indiscriminado de nossos direitos, de nossas culturas,
de nossas línguas e de nossa dignidade.

Repudiamos o uso da educação como uma ferramenta de domesticação
e subalternidade, como instrumento de dominação e segregação.

Repudiamos toda forma de racismo e sexismo, dentro e fora de nossas
escolas e de nossas universidades.

Repudiamos a criminalização dos pobres, que, submetidos às formas
mais brutais de exclusão, são estigmatizados por aqueles que associam sua
presença ao perigo e ao crime, por aqueles que pretendem transformar os
jovens e as jovens dos setores populares nos culpados pela discriminação
que cotidianamente sofrem.

Nós que nos reunimos em Nova Iguaçu defendemos a construção de um
projeto educacional emancipatório, onde os Estados assumam, sem
concessões, sua responsabilidade inalienável no financiamento da educação
pública, destinando, pelo menos, 6% de seu PIB para sustentá-la.

Defendemos a educação como uma efetiva e imprescindível forma de
inclusão social e trabalhamos todos os dias para eliminar o analfabetismo e as
causas que o produzem.

Defendemos a educação como uma ferramenta para a recuperação da
memória de nossas lutas e daqueles que nos precederam, deixando seu
inesquecível exemplo de compromisso e dignidade na construção de um
futuro melhor.

Defendemos a educação como prática da liberdade, como utopia
libertária, como instrumento para a construção de um horizonte de
dignidade e solidariedade, onde se criam e recriam os valores democráticos,
a sensibilidade e a indignação frente às injustiças.

Defendemos a educação democrática como uma plataforma de onde
podemos gritar "Nunca mais": Nunca mais ditaduras brutais, nunca mais
repressões, nunca mais genocídios, nunca mais negação dos nossos direitos,
de nossa história, de nossa dignidade.

Defendemos a educação como forma de justiça e de luta por uma
verdade que nos negam, que nos roubam, que nos pretendem fazer
esquecer.

Defendemos a educação como possibilidade efetiva para nos
transformarmos em pessoas melhores.

Para aprender admirar o mundo em que vivemos e para lutar todos os
dias, fazendo com que todos, todas possam ter direito a desfrutá-lo.

Defendemos a educação pública e, por isso, propomos dar continuidade
aos compromissos assumidos nos fóruns anteriores, ampliando seus alcances
e multiplicando suas conquistas.

Há um ano, Nova Iguaçu era cenário de um massacre. Hoje, nos
reunimos aqui para chorar a perda irreparável dessas vidas inocentes. Porém,
também, para mostrar que aqui, na baixada fluminense, o povo, como
sempre, diz sim à vida, ao trabalho, ao compromisso com a justiça e com a
liberdade, com a justiça e com a verdade. O Fórum Mundial de Educação
Nova Iguaçu é e será um canto à dignidade, um grito de esperança.

Há menos de um ano, Douglas Brasil, um menino de 12 anos perdia vida
sem saber por que. Era uma das 29 vítimas do massacre. Em seu sorriso
roubado se espelha o desafio desse Fórum. O desafio de construir um mundo
onde a justiça social e os direitos humanos sejam patrimônio de todos e
todas. Onde os melhores sonhos sejam mapa que desenha um território que
devemos construir e percorrer juntos. A ele e a todos os meninos e meninas
privados do presente e do futuro, dedicamos esse Fórum.

Nova Iguaçu, 26 de março de 2006.

CARTA DE NOVA IGUAÇU

Na apresentação do boletim de maio de 2005, fazíamos
referência indignada à chacina da Baixada Fluminense,
então ocorrida, e convocávamos tod@s a “seguir lutando
pelo estabelecimento de relações mais harmônicas e
solidárias pautadas no diálogo e na solução não violenta
dos conflitos” e a “exigir a radicalização da democracia
e o respeito aos direitos humanos”.

Um ano depois, “Para refletir” publica a Carta de
Nova Iguaçu, documento-síntese do Fórum Mundial de
Educação realizado naquela cidade (em 23, 24, 25 e 26 de
março) que, ao rememorar o trágico fato, dedica o FME
às suas vítimas. Acima de tudo, a Carta (e o Fórum que
ela simboliza), “é e será um canto à dignidade, um grito
de esperança”. É, igualmente, nossa resposta ativa e
militante à convocação para a luta necessária por
tempos mais humanos - único caminho para quem faz
essa opção (convicção que partilhamos com Paulo
Freire).

Pela significação do evento, a ele dedicamos também
as seções “Notícias” e “Sala de Aula em Movimento” (aqui
destacando outra Carta de Nova Iguaçu, a do Fórum
Mundial de Educação Infanto-Juvenil, abrigado pelo FME).

Porque, como os/as participantes do Fórum, acreditamos
na educação e queremos experimentá-la como direito a
tod@s assegurado...

Porque sabemos que esse horizonte exige a participação
de tod@s hoje - já que o futuro é gestado no presente...

Porque desejamos que nosso grito soe como sempre como um
canto, ecoando e seduzindo...

...lembramos Drummond:

O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

O tempo é a minha matéria, o tempo presente,
os homens presentes,

a vida presente.

Paulo Freire

anos
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Datas Significativas
MAIOMAIO

Dia Mundial

do Trabalho0101
Dia da

Fraternidade
Brasileira

1313

Dia Internacional
das Famílias

1515

Dia Internacional

dos Construtores de

Paz das Nações

Unidas

2929

Dia do Sol

Que fazemos questão
de registrar como
emblema de luz (a

iluminar a estrada que
escolhemos percorrer) e

calor (a manter
aquecidos nossos
corações para a

caminhada).
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Cara professora, caro professor, dada a relevância, local, nacional e internacional, do
FME/Nova Iguaçu e da possibilidade de acesso, através de vários sites, de

diversificado material a ele referente, optamos, prioritariamente, por atividades que
propiciem aos/às estudantes uma aproximação com o que nele ocorreu.

É nossa estratégia para socializá-lo e, ao mesmo tempo, fazer dele uma
referência para discussões e trabalhos voltados para a educação de
qualidade como direito de tod@s.

Atividade 1Atividade 1

Educação Infantil eEducação Infantil e
1º ciclo do Ensino Fundamental1º ciclo do Ensino Fundamental

Ensino Fundamental (7ª e 8ª séries)Ensino Fundamental (7ª e 8ª séries)

Estas séries devem se dedicar a uma investigação
mais profunda do FME, com elaborações dela
decorrentes. Propomos:

Consulta à Internet e, se possível, a jornais que
divulgaram o FME (o/a próprio/a professor/a também
deve fazê-lo para subsidiar os/as estudantes),
objetivando a realização de debates em classe, a
elaboração de sínteses dos “achados”, uma possível
divulgação para a escola do estudo feito;

Análise da carta-documento e sua re-elaboração,
com base nos estudos feitos e nos debates travados;

Discutir na hipótese da realização de um mini FME.
Aprovada a idéia, cabe dar início ao planejamento do
evento (atividades já apresentadas nos boletins
anteriores podem integrá-lo) e tê-lo como referência
para novas atividades sobre a educação. Este poderá
se consolidar como evento-culminância do trabalho
realizado sobre o tema/lema de 2006.

Para os/as menores recomendamos:

Continuação das atividades propostas em abril, uma vez que
admitem múltiplos desdobramentos, inclusive articulação com
temas planejados para o mês de maio e com suas datas como,
por exemplo, o Dia das Famílias.

Atividade relativa ao FME:

Como esse tema é mais difícil para essa faixa etária, talvez
seja possível apenas contar que crianças estiveram reunidas
desenhando, pintando, brincando de teatrinho, etc, e
resolveram escrever uma carta com as idéias delas para o mundo
ficar melhor. Uma vez gerado o interesse, ler para elas apenas as
propostas ( ) mais compreensíveis, alterando a linguagem, se
necessário.

A partir daí propor que apresentem idéas para
(a disposição da turma em círculo facilitará a

reunião/discussão de idéias).

Com o material colhido, desenvolver ilustrações das idéias e:

Montar um mural (renovado a cada dia por uma das idéias
ilustradas);

Montar, após a exposição sucessiva
das idéias/ilustrações no mural,
um “livrinho”, para preservar
as produções, com capa e
t í t u l o c o l e t i v a m e n t e
decididos. Para que possa
ser manipulado pelas
crianças, com menor risco
de estragar, é desejável
que sejam utilizados

sacos plásticos para
proteger as folhas.

§

a escola delas
ficar melhor

Para os/as professores/as e estudantes

Site: www.forummundialeducacao.org/ni

(Através de sites de busca, vários outros sites que
tratam do FME podem ser localizados

para a informações e análises
sobre o evento.

(inclusive de
entidades estudantis)

Constituição Federal de 1988
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos,
na forma da lei, planos de carreira para o magistério
público, com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e
títulos;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da
lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

Mais de 30 mil pessoas
participaram do Fórum Mundial de

Educação (FME), em Nova Iguaçu, superando
as expectativas dos organizadores. O Conselho
Internacional do FME anunciou que a Baixada
Fluminense sediará o encontro, mais uma vez,

em abril de 2008.
A “Carta de Nova Iguaçu” (documento final que reafirma o

compromisso com a defesa da educação pública de
qualidade) e as dos Fóruns anteriores, constituirão

documento para traçar a Plataforma Mundial da Educação,
no FME em Nairobi (África), em 2007.

A Novamerica participou da comissão de organização do
Fórum colaborando em sua divulgação, encaminhando

várias inscrições, realizando três atividades
autogestionadas. Destacamos a participação da

E.M. Pará, que apresentou atividade
desenvolvida na escola.

Atividade 2Atividade 2

Ensino Fundamental (3ª à 6ª série)Ensino Fundamental (3ª à 6ª série)

Como de hábito, indicamos adaptação das
atividades para estas séries e, especificamente:

A produção de pequenos textos para justificar
escolhido, tal como se cada proposta viesse
complementada com (exemplo: emprego para
nossos pais porque...) Trata-se, como no caso dos
desenhos, de fazer o caminho inverso ao trilhado para
redação da carta.

Discutir o trecho inicial da carta, especialmente as
afirmações nele grifadas. Exercitar, a produção de idéias,
elaborando outras propostas para acrescentar à carta.

Lembramos que essas atividades devem ser feitas em
grupos pequenos, seguidos de plenárias para análise e
aprovação das propostas.

Suge r imos , a exemp lo do v i v i do po r
crianças/adolescentes/jovens no FME, produções
artísticas, sobre a carta ou a temática mais geral que ela
traduz: poesias, canções (paródias), representações
(pequenos esquetes expressando participações/
discussões temáticas, por exemplo), que poderão ser
utilizadas em oportunidades mais adiante.

§

porque

Atividade 3Atividade 3

e Ensino Médioe Ensino Médio
TRECHOS DACARTA DE NOVA IGUAÇU

(Fórum Mundial de Educação Infanto-Juvenil de Nova Iguaçu)

... Para nós, crianças, adolescentes e jovens, o Fórum Mundial de
Educação é um espaço de debate, uma grande reunião para
conversar, um lugar que tem oficinas para pintar, dançar,
desenhar, fazer teatro falando de nossas vidas e de nós mesmos. É
um grande encontro em que há espaço para nós falarmos e
sermos ouvidos e também para mostrar para o mundo que nós,
crianças, adolescentes e jovens, pensamos, sabemos das coisas,
percebemos o que está acontecendo na escola, no bairro, no
mundo em volta. E

As nossas
propostas surgiram a partir das oficinas, dos desenhos, da dança,
do poema, do teatro, da alegria de pensar junto um mundo
diferente. Elas são as seguintes:
§ Um mundo de igualdade. Todos devem ter as mesmas chances.

Somos todos iguais: negros, brancos, índios, crianças, adultos.
Somos do mesmo mundo.

§ Um planeta de paz, com jovens, crianças e adultos felizes.
§ Uma escola que nos acolha, que ouça o que temos a dizer, que

nos respeite e acredite em nós, na nossa capacidade perceber,
propor e se comprometer com uma vida melhor para todos nós.

§ Escolas confortáveis, bonitas, limpas, alegres. Onde a gente
possa aprender informática, se comunicar bem, praticar
esporte, acesso ao lazer, ter acesso aos livros e aprender coisas
importantes para nós. Escolas que nos preparem para viver bem.

§ Empregos para os nossos pais.
§ Fim da violência e direto à segurança plena.
§ Moradias e espaços dignos para viver.
§ Saúde pública e de qualidade social.
§ Uma educação que dê importância à prevenção da gravidez

precoce e de doenças sexualmente transmissíveis.
§ Uma educação que reconheça o que temos de bom e que dê

importância à participação ativa de crianças, adolescentes e
jovens para garantir nossos direitos. Uma educação que
construa a solidariedade entre o ser humano e o ambiente
porque queremos garantir a vida para nós, seres humanos, para
outros seres vivos que vivem hoje no planeta e também para
quem vai viver depois de nós nesse planeta.

§ Inclusão do FME Infanto-Juvenil na estrutura permanente dos
fóruns mundiais de educação e participação efetiva das
crianças, adolescentes e jovens nas instâncias propositivas,
deliberativas e organizativas do FME.

(

.

Todas as crianças, adolescentes e jovens participantes do Fórum
Mundial de Educação Infanto-Juvenil de Nova Iguaçu)

temos muitas idéias. Podemos sugerir e
colaborar muito para construir um mundo melhor

Queremos participar de tudo. Não queremos só pedir. Nós
podemos fazer muita coisa. Estamos dispostos a fazer.
Acreditem em nós e contem conosco!


