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Para refletir

Direitos HumanosDireitos Humanos
na sala de aulana sala de aula

Ano VIII - Nº 82 - Agosto de 2007

Direitos HumanosDireitos Humanos

NOVAMERICANOVAMERICA

Começamos um novo semestre com disposição renovada
de enfrentar preconceitos, discriminações que, negando o

direito de ser diferente, promovem a exclusão. Por isso, “Sala de
aula em movimento” se empenha para que cada pessoa experimente,

enquanto sujeito de direitos que é, o respeito e a valorização de suas
diferenças.

De igual modo, o texto para refletir nos coloca frente a frente com a
temática, apostando “no potencial de mudança da escola e em um tipo de
educação que favoreça a inter-relação dos diferentes grupos sociais e
culturais, na perspectiva da construção da igualdade”.

Betinho, desta vez em dose dupla, nos fala também sobre o tema e é
marca no calendário.

Assim vem o boletim de agosto, a sexta edição de 2007. Impressa e virtual.
Entretanto, é prazeroso registrar que há pouco experimentamos a clara
sensação de que, no Teresiano (ver Notícia), uma edição extra dele foi
“publicada” em diferentes e originais ”páginas”: cavaletes, paredes, chão.
Colorida, diversificada, bonita, atraia a atenção dos/as leitores/as que
analisavam, tomavam notas, trocavam idéias, debatiam... Essa constatação nos
leva inevitavelmente a outra: daqui para frente, nos Encontros de Educadores
em Direitos Humanos, “exposição de pôsteres” será apenas o apelido desse
DDHH em sala de aula que, sem limite de espaço, traz a vida das escolas para
ser partilhada por muitos/as, simultaneamente. Assim como num encontro
de autores/as que “escrevem”, de tantas e variadas maneiras (e a muitas

mãos) sobre o mesmo tema, o que lhes confere identidade e os/as
revitaliza. O sentimento é o de um futuro promissor.

Apresentação

A equipe

Participe
Em setembro (dia 04, de 14h às 18 h), na

Novamerica, mais uma das “Atividades Abertas 2007”: “Campanha pelo Direito à
Educação e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos”, mesa-redonda
com Alexandre Arraes, Vera Candau e Alexandre Molon, Venha debater conosco

e participar do coquetel de abertura da exposição de fotos “Educação de
qualidade não é privilégio. É direito de to@s”. Contamos com sua presença.

Em setembro (dia 04, de 14h às 18 h), na
Novamerica, mais uma das “Atividades Abertas 2007”: “Campanha pelo Direito à
Educação e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos”, mesa-redonda
com Alexandre Arraes, Vera Candau e Alexandre Molon, Venha debater conosco

e participar do coquetel de abertura da exposição de fotos “Educação de
qualidade não é privilégio. É direito de to@s”. Contamos com sua presença.

Betinho

Na sociedade brasileira, preconceito, discriminação e exclusão
caminham juntos. A diferença se transforma em desigualdade através de
processos sutis e complexos, presentes em nosso cotidiano, nos âmbitos
privado e público, assim como nos diferentes espaços sociais. A
discriminação racial, mais especificamente, em relação à população negra,
em íntima articulação com a problemática da exclusão social e com as
questões de gênero tem sido evidenciada por estudos e pesquisas atuais.

A instituição escolar representa um microuniverso social que se
caracteriza pela diversidade social e cultural e por, muitas vezes, reproduzir
padrões de conduta que permeiam as relações sociais fora da escola. Desse
modo, as formas de se relacionar com o na escola, tendem a refletir as
práticas sociais mais amplas. Podemos dizer que valores como igualdade e
solidariedade, respeito ao próximo e às diferenças, apesar de estarem
presentes no discurso da escola, outros mecanismos, talvez mais sutis,
revelam que preconceitos e estereótipos também integram o cotidiano
escolar. Os veículos da discriminação vão desde o currículo formal, que
exclui múltiplas e variadas maneiras de expressão cultural, passando pela
linguagem não-verbal, até chegarem, freqüentemente, ao nível dos
comportamentos e das práticas explícitas.

Muitos estudos têm buscado contribuir no sentido de desvelar as
práticas discriminatórias no interior da escola. Tais estudos constatam que o
ambiente escolar pode tornar-se um local de reprodução do preconceito,
sem que haja problematização ou tentativas de desnaturalização do mesmo.

Oliveira aponta a existência de diferentes preconceitos presentes na
escola, especialmente os de gênero, raça e classe social. Em seu estudo, ficam
evidentes as marcas negativas que crianças pobres, negras e do sexo
feminino carregam nas dinâmicas sociais da escola. Esta realidade se toma
especialmente contundente no caso de crianças que conjugam duas ou mais
dessas características, como as alunas negras e pobres, alvo de práticas
discriminatórias que afetam seu autoconceito e sua auto-estima e induzem-
nas a ver a si mesmas como inferiores às demais.

Se a escola constrói um universo monocultural, discriminando assim
parte de sua clientela, somente tendo em devida conta essa tendência da
cultura escolar é possível ressignificar o que se convencionou chamar de
fracasso escolar. (...)

Assim, a questão da diversidade cultural parece ser um tema central nas
discussões sobre fracasso escolar [que] assume uma outra dimensão: ele
representa, muitas vezes, a inabilidade cultural de determinados grupos
sociais presentes na escola em lidar com certos aspectos culturais
valorizados pela sociedade e de cujo código algumas crianças não possuem
o domínio.

No tocante à construção do preconceito racial na sociedade brasileira, é
importante refletir sobre como, em uma sociedade escravocrata, foi se
construindo a noção de diferenças de classe e raça, e mais, como ainda estão
presentes na nossa sociedade, especialmente no que tange à questão do
negro, resíduos do tipo de mentalidade que permitiu que a escravidão fosse
tomada como uma prática (...)

Em relação ao problema do preconceito de gênero, percebe-se que o
sistema educacional reproduz, em algumas situações, estruturas de poder e
de privilégios de um sexo sobre outro, o que se reflete nas relações escolares
e nos materiais didáticos.

As relações de ainda estão marcadas pela desigualdade e pela
hierarquização baseada na diferença entre os sexos e legitimada pela
superioridade do masculino sobre o feminino. A predominância do sistema
patriarcal, vigente até hoje e profundamente impregnado nas relações
sociais, contribui para perpetuar diferentes formas de preconceito e
discriminação em relação à mulher.

outro,

normal.

gênero

Fenômenos como violência contra a mulher, abuso sexual,
discriminação no mundo do trabalho e da política, assim como a difusão,
especialmente na mídia, de uma visão de mulher como objeto de consumo
continuam a ter uma grande incidência na sociedade... Os estereótipos de
gênero estão profundamente arraigados à sociedade brasileira, em cuja
organização o machismo continua sendo um padrão cultural e social
dominante.

Em relação aos diferentes tipos de discriminação na escola, entre os
quais destacamos o de etnia e o de gênero, acreditamos que o currículo
tenha uma importante contribuição no processo de inculcação desses
valores no imaginário dos alunos e das alunas, através da omissão de
componentes culturais diversos e da presença de estereótipos e
preconceitos nos conteúdos curriculares. Neste sentido, a educação acaba
sendo vivenciada de forma unilateral, uma vez que tem como preocupação
central e quase exclusiva privilegiar conhecimentos considerados

A dificuldade de se trabalhar, por exemplo, a questão do preconceito
racial, no âmbito social e educacional, está ancorada na existência de um
senso comum que, em geral, não reconhece a presença do racismo entre nós
e, quando admite a sua realidade, sempre a situa nos Ninguém se
considera agente ativo de atitudes e comportamentos discriminatórios e
racistas. Encontra-se, também, bastante difundida a posição de que é melhor
não problematizar o tema, pois assim poderemos estar estimulando o
próprio racismo. Silenciar, manter o tema , é considerada por muitos a
melhor estratégia.

O desafio de romper com os preconceitos em relação às questões de
gênero, particularmente no que diz respeito às mulheres, passa pelo
conhecimento da trajetória vivida pelos movimentos feministas e pelos
grupos de mulheres no país, e pela crítica da cultura patriarcal, fortemente
arraigada entre nós e transmitida pela socialização primária, desde os
primeiros anos de vida de meninas e meninos, assim como pela cultura
escolar.

Entretanto, é importante ressaltar que, embora a escola possa refletir
desigualdades estruturais, ela não se resume a um mero instrumento de
reprodução, uma vez que possui também autonomia em relação à sociedade
na qual está inserida. Afirmar que ela seja apenas um produto da sociedade é
negar a riqueza e a possibilidade produtiva da escola. Acreditamos no
potencial de mudança da escola e em um tipo de educação que favoreça a
inter-relação dos diferentes grupos sociais e culturais, na perspectiva da
construção da igualdade, e que a promova positivamente, através de práticas
pedagógicas democráticas.

Continuar apostando em uma cidadania plena exige que todos os
homens e mulheres brasileiros/as sejam cidadãos/ãs com capacidade para
entender a realidade em que vivem, para dela participarem e transformarem-
na. (...)

A condição de cidadania para a maioria da população brasileira exige
prática permanente de continuar a conquistá-la. O desafio torna-se
especialmente significativo quando se refere às questões de raça, gênero e
classe social.

Desta forma, se quisermos combater o preconceito e a discriminação,
comprometendo-nos com a construção da cultura dos direitos humanos, não
poderemos adiar a discussão sobre esta temática. Estes só serão minimizados
através de um lento processo de mudança de mentalidades, valores e
práticas que deve ser iniciado desde os primeiros anos de escolarização, fase
em que há maior flexibilidade intelectual e emocional para a construção e
reconstrução de conceitos e atitudes.

OLIVEIRA, I.
Campinas: T. A. Queiroz.

universais.

outros.

velado

Preconceito e autopreconceito, identidade e interação na sala de
aula.

1

CONVIVA COM A DIFERENÇA! DIGA NÃO À DISCRIMINAÇÃO!

Adelia Maria KoffAdelia Maria Koff
Supervisão EditorialSupervisão Editorial

pasta de oficinas pedagógicasAbaixo, o texto-introdução da indicada em “Enriquecendo a ação”
Acreditamos que possa contribuir para discussões entre professores/as e com alunos/as de cursos de formação

de professores/as e realçar a necessidade de enfrentamento da temática.

Datas Significativas
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09 - Dia
Internacional dos

Povos Indígenas - ONU

11 - Dia Nacional
do Estudante

12 - Dia
Internacional da
Juventude - ONU

Concordando com Betinho - “o/a
jovem não é o amanhã, ele/a é o

agora” - homenageamos aqueles/as
que, “gente do bem”, vêm fazendo a
diferença em cada canto do mundo.

23 - Dia
contra a Injustiça

26 - Dia Internacional
da Igualdade

Feminina

31 - Dia
Internacional da

Solidariedade



Discriminação

Preconceito

Retomar o trabalho desenvolvido sobre
identidade proposto no boletim de abril

Lembrar com os/as alunos/as o que
d i s s e r a m / f i z e r a m j u n t o s / a s p a r a s e
“apresentarem” uns/umas aos/às outros/as
(“quem/como eu sou”) - nomes completos,
apelidos preferências... - enumerando elementos
construtores da própria identidade.

Reforçar a questão da identidade, que torna
cada vida única.

Avançar sobre o tema, enfocando aspectos de
natureza social/cultural: onde moram, de que
lugares vêm o pai, a mãe, avós, descendência de
pessoas de outras nacionalidades, o que costumam
fazer nos finais de semana, se freqüentam alguma
igreja (qual?) - leve em conta, professor/a que estas
são apenas algumas indicações. Explore outros itens
especialmente relevantes para sua realidade (se é que
já não o fez naquele momento). O importante é que
tod@s reconheçam que são exatamente as diferenças
que reúnem que conferem identidade única a cada
um/a.

Os dados obtidos complementarão as formas
de registro anteriormente sugeridas

(quadros, móbiles, álbuns...) ou aquela/s
que sua turma elaborou.

Iniciar identificando diferenças/semelhanças físicas,
recorrendo a brincadeiras animadas:

Cada criança procura outra cuja mão tenha o mesmo tamanho da
sua. O par formado corre para o material disponibilizado (papel e
tinta) e decalca as mãos (direita de uma, esquerda de outra);

Ao comando do professor, crianças levantam/sentam, em
atendimento às indicações: quem tem olhos verdes (azuis,
pretos, castanhos), quem tem cabelos ondulados (lisos), quem é
gordo (magro), etc. Variar ao máximo as solicitações para cobrir
a diversidade da turma.

Cada criança deve apontar uma característica de si mesma e
outra de um/a colega, que aprecia muito em si e nele/a. A
relação dessas características pode compor um cartaz para o
qual as crianças escolherão o título. (Cuide, professor/a, para
que características como a pele negra ou o cabelo bem crespo
não fiquem de fora. Se não forem citadas, traga-as você, com
argumentação que as crianças sejam capazes de acolher).

Conversar sobre o vivido: somos parecidos/as em algumas
coisas e diferentes em outras, gostamos de características
diferentes (em nós e nas outras pessoas)..., procurando fazer com
que se sintam bacanas como são e assim reconheçam os/as
demais.

Concluir a atividade com o desenho de um/a boneco/a
“gigante” composto por di ferentes caracter ís t icas
identificadas/enumeradas - expressão da pluralidade a ser

valorizada.

Sugerimos atividades comuns a todas as séries/turmas e específicas para diferentes faixas de escolaridade.
Como as primeiras retomam a questão da identidade, podem anteceder ou suceder as demais (rever a
“recomendação geral” no boletim de abril). Escolha o caminho mais adequado a/s sua/s turma/s. As outras
introduzem mais especificamente o tema da discriminação e do preconceito.

Cara professora, caro professor, para o retorno às atividades escolares de 2007, ano em que estamos
revisitando os direitos humanos fundamentais, elegemos o que será trabalhado

também no próximo boletim.
A escola reflete a diversidade cultural presente na sociedade, abrigando em seu cotidiano diferentes visões de
mundo, estilos de vida, crenças, costumes, cores, etnia e todos os aspectos componentes da cultura. Por essa

razão, e pelo caráter formador que a caracteriza, é espaço privilegiado para reconhecer e valorizar as
diferenças, reafirmando a igualdade, ou seja:

..

direito de ser diferente,

tod@s têm direito de ser reconhecidos/as e tratados/as como
sujeitos de direitos
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Atividade 1Atividade 1

Atividades comuns a
todas as séries/turmas
Atividades comuns a

todas as séries/turmas
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O Encontro Regional dos
Educadores em Direitos Humanos do dia

30/6, no Colégio Teresiano, introduziu pela
primeira vez, a realização de trabalho de grupo,

mesclando participantes dos diferentes núcleos e com
maior/menor tempo de participação no MEDH , para

reflexão conjunta sobre o movimento. Este foi o
destaque do encontro, na avaliação da maioria dos/as

avaliadores/as. Nós da equipe Novamerica
fazemos coro com os/as colegas.

Atividade 2Atividade 2

Educação Infantil e 1º ciclo
do Ensino Fundamental

Educação Infantil e 1º ciclo
do Ensino Fundamental

Ampliar a complexidade das atividades para
este nível de escolaridade. Exemplos: (1) no lugar da

brincadeira senta/levanta, sugerir que cada criança
preencha uma tabela de 3 a 5 colunas para duas linhas
( e ). Em cada
coluna será colocado um/a colega com uma
característica apropriada para cada linha (ver modelo);
(2) substituir o desenho do/a boneco/a por uma redação
coletiva com a mesma finalidade. A esta altura já foram
sugeridas várias formas de reunir as produções (que não
devem ser descartadas, pelo menos enquanto o tema
estiver em pauta). É só escolher ou inventar uma.

Pedir que os/as alunos/as escrevam em pedaços de
papel de igual tamanho situações que presenciaram na
escola de rejeição, discriminação de colegas (não
aceitar no time a criança gorda, não sentar do lado de
alguém com uniforme velho, rir de quem gagueja,
apelidar quem usa óculos...). Uma vez lidos e discutidos,
os papéis deverão ir para uma caixa com a inscrição
“Atitudes que não combinam com gente legal” (ou
similar)

Promover o “momento transformação” em que as
crianças se transformem usando material disponível na
escola e/ou reunido por você (óculos, colares, bonés,
calçados, arquinhos, perucas coloridas, lenços,
gravatas...). Por hora, apenas para brincar de ficar
diferente. Para alunos/as mais velhos/as, que não se
interessem pela brincadeira, pedir que indiquem uma ou
duas mudanças que fariam em si mesmos/as se
pudessem. Conversar sobre as mudanças sugeridas

problematizando aquelas que denotem preconceito.

Parecem comigo São diferentes de mim

Começar o trabalho perguntando aos/às alunos/as,
dispostos/as preferivelmente em círculo:

Dar a palavra a cada um/a, seqüencialmente. Quem responder
deverá relatar a situação vivida. (não deixe professor/a de registrá-
las, para possibilitar retomada, incluindo o foco sobre o qual
recaem: raça/etnia, gênero, condição econômica, opção
sexual...).

Após tod@s terem se colocado, pedir que partilhem o/s
sentimento/s experimentado/s na ocasião (registrá-los também,
associados ao fato: tristeza, raiva, indignação, indiferença...).

Colocar em discussão as situações relatadas, promover a
categorização delas por focos (qual/quais apresentam-se com
maior incidência?), analisar os sentimentos declarados
(qual/quais tem/têm maior potencial de enfrentamento
superador? Qual/quais tendem a imobilizar a pessoa atingida?)

Reiniciar a “rodada” com nova questão:

Estas respostas também deverão ser discutidas, em especial os
casos da presença de preconceito em alguém que, alvo de
discriminação, sofreu/sofre por isso (daí a importância,
professor/as, de anotar o que cada aluno/a disser). Especial
atenção, quanto a cobranças, críticas, penalizações, por parte da
turma. Trata-se de promover o entendimento dessa
“incoerência”, sem o quê será impossível superá-la, e não de
condenar o/a colega.

: como é recorrente que as pessoas tenham mais
dificuldade de se reconhecerem preconceituosas ou de assumirem
que o são, a resposta pode ser solicitada por escrito, sem
identificação. Tiras iguais de papel serão fornecidas para o registro e
recolhidas em caixa ou saco. A discussão sobre as respostas obtidas
deve ser igualmente travada, nos moldes da primeira questão. Ao
final, poderá ser proposta a indagação:

, que pode ser “deixada no ar” para reflexão.

Solicitar que os/as alunos/as, organizados em duplas ou trios,
recolham relatos de preconceito/discriminação em revistas, jornais,
notícias de rádio ou televisão... No/s dia/s marcado/s para
apresentação cada grupo deverá trazer seu material preparado para
compor jornal mural (estimular a criatividade - uso de charges, títulos
sugestivos, ilustrações - para despertar o interesse pela leitura) e uma
síntese para apresentação oral. Estimular o debate (indispensável para
a identificação de posicionamento dos/as estudantes, para reforço ou
problematização)

A pasta de oficinas sugerida traz muitas atividades,
brincadeiras e jogos, sobre o tema. Os boletins de 2004 sugerem
atividades para a construção da igualdade de gênero, inspiradas no
lema “Mulheres e homens em parceria, cidadania em plural”.

Poderão ser úteis para trabalhar este foco. Verifique se há
exemplares em sua escola.

você já foi, alguma vez,
alvo de preconceito, de discriminação?

você tem algum/uns
preconceito/s? Qual/quais?

vocês diriam oralmente o
mesmo que escreveram?

sim

Atenção

Observação:

Atividade 4Atividade 4

Ensino Fundamental ª ª
e Ensino Médio

(7 8 )e sériesEnsino Fundamental ª ª
e Ensino Médio

(7 8 )e séries
Atividade 3Atividade 3

Ensino Fundamental
3ª 6ª( )à série

Ensino Fundamental
3ª 6ª( )à série

Parecem
comigo

São diferentes
de mim

João porque
é magrinho

Maria pelo
cabelo liso

Para os/as professores/as

CAUDAU, Vera (coord).
Rio de Janeiro:

DP&A, 2003.

Somos todos iguais? Escola,
discriminação e educação em direitos humanos.

Livro resultante do “estudo de caso”, realizado com docentes e estudantes de
escolas públicas do RJ que procurou responder, entre outras, à seguinte questão:
quais as formas possíveis de enfrentar o preconceito na escola? Ponto de partida
do estudo: a construção de uma cultura dos direitos humanos só será possível
através do combate sistemático e incessante a qualquer forma de discriminação.

Guersola, M e Paulo, I.
Rio de Janeiro:

Novamerica, 2006.

Conviva com a diferença!
Diga não à discriminação!

Pasta de oficinas pedagógicas para crianças do primeiro
segmento do ensino fundamental (organizada em dois blocos
de três oficinas cada). Subsídio prático para educadores/as
comprometidos/as com a educação em direitos humanos, a
construção da cidadania ativa e a formação de crianças que se
reconheçam “sujeitos de direitos”. Favorece através de
histórias, jogos e atividades lúdicas, a reflexão sobre situações
preconceito e discriminação na escola e na sociedade.


