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A amplitude do tema privilegiado pelas edições de
agosto e setembro deste boletim e a importância de que se

reveste, fazem lembrar os versos de Drummond

Mundo mundo vasto mundo,

mais vasto é meu coração.

Através dessas edições, propusemos um tanto da prosa comprida a
prosear. Percorremos um trecho do caminho longo a caminhar.

Neste número, a exemplo do anterior, Sala de aula em movimento se
dedica a atividades que problematizam discriminações e preconceitos
para que, buscando a superação deles, seja possível, ao mesmo tempo,
contribuir para o reconhecimento de tod@s como sujeitos de direitos e
experimentar, cada um/a de nós, de forma mais plena esta condição. De
igual modo, as indicações de Enriquecendo a ação são algumas pistas do

que já temos disponível sobre a temática.

O texto para refletir aborda mais um ângulo da democratização da
escola, a relação escola-comunidade, convergindo para o mesmo ponto já que
é “fundamental conhecer as dinâmicas internas e o universo sócio-cultural
vivenciados pelos/as alunos/as, para que possam ser compreendidos e
respeitados”.

Se é verdade que este tema é um vasto um mundo (e é), mais vasto é o
nosso coração, lúcido e comprometido com a justiça social, expressa na
ênfase da igualdade com respeito e valorização das diferenças que nos
caracterizam e enriquecem.

Estamos tod@s, junto a Carlos e Raimundos, convocados a
mergulhar na reflexão-ação sobre o tema para, sem trocadilho,

fazer a diferença.

Apresentação

A equipe

Participe
Em novembro, mais uma vez nossos/as colegas

parceiros/as escreverão o , registrando em suas páginas
trabalhos que desenvolveram em 2007. . Envie seu material até

ou (se utilizar e-mail). Partilhe suas experiências com
os/as leitores/as de nosso boletim.

DDHH em sala de aula
Participe 5 de

outubro 11 de outubro

Em novembro, mais uma vez nossos/as colegas
parceiros/as escreverão o , registrando em suas páginas
trabalhos que desenvolveram em 2007. . Envie seu material até

ou (se utilizar e-mail). Partilhe suas experiências com
os/as leitores/as de nosso boletim.

DDHH em sala de aula
Participe 5 de

outubro 11 de outubro

Betinho

“Eu acho que a escola tem uma postura ainda muito austera, acho que a
escola tinha que se envolver mais. A proposta é que você traga a comunidade
para dentro de sua escola, que você se envolva mais com essas questões
comunitárias, porque é a vida do nosso aluno e precisamos estar dando
conta disso, mas eu acho que a escola ainda tem uma postura meio que
resistente.”

“A relação com a comunidade é tranqüila, mas a participação dos pais é
muito difícil e a Associação de Moradores atua muito pouco. Aqui não tem
nada para dar apoio. (...) Temos uma parceria boa com o SESI. No começo do
ano eles fizeram um trabalho bom porque trabalharam com educação para o
meio ambiente, reforço escolar, esportes, alimentação... (...) Também temos
uma parceria boa com uma eletroquímica que tem aqui (...) também temos
parcerias boas com outras escolas. O problema todo aqui são os pais que nós
não vemos.”

“Acho que por muito tempo a escola trabalhou isolada, a escola fornecia
um tipo de educação, ensinava vários conteúdos, e foi assim por muito
tempo, e durante um bom tempo os pais ficaram à parte do que acontecia
dentro da escola e hoje em dia fazer esse caminho de volta não é fácil”.

“É uma comunidade carente, que até participa um pouco, e se a escola
propuser atividades interessantes até vem, mas para participar da avaliação
(...) aí eles não vem. A gente tem uma dificuldade grande com a participação
deles aqui.”

“Cidadania,
Direitos Humanos e Educação”)

(Trechos de entrevistas realizadas no âmbito da pesquisa

No que se refere à relação da escola com a comunidade, os
depoimentos selecionados nos remetem à dificuldade da escola interagir
mais diretamente com o entorno social e abrir suas portas e muros para as
questões comunitárias. Também expressam a dificuldade da escola de sair
do isolamento anteriormente vivido e buscar uma maior integração com
outros parceiros na comunidade (como postos de saúde, centros culturais,
bibliotecas, organizações não governamentais e universidades), o que se
relaciona a questões mais complexas - responder aos imensos desafios
pedagógicos que recaem sobre a escola, a própria impotência diante dos
problemas sociais e a falta de integração entre as políticas públicas por
parte do poder estatal e/ou municipal, entre outras.

O desafio de construir uma escola verdadeiramente democrática
nos foi colocado oficialmente pela Constituição Federal de 1988 (Art. 206)
e assumido pela Lei n. 9.394/96 (Art. 3º, inciso VIII). A criação de Conselhos
Escolares, uma das estratégias de gestão democrática estabelecida pela
LDB, pressupõe o exercício de poder a partir da participação das
comunidades escolar e local. Sua atribuição é representar a comunidade
junto à direção da escola, tomando as decisões que são de sua
competência e aconselhando os dirigentes sobre as ações a empreender e
os meios e recursos a utilizar. Os conselhos existem para dizer à direção o
que a comunidade espera da escola, por essa razão devem representar em
sua composição a diversidade e a pluralidade de vozes de sua comunidade,
promovendo a gestão democrática.

No âmbito da relação escola e comunidade destaca-se especialmente
a angústia dos educadores diante da complexidade do relacionamento
com as famílias.

Quando entrevistados/as relatam que sentem um grande peso sobre a
escola no que se refere às responsabilidades sobre a educação das
crianças, adolescentes e jovens, estão certamente imbuídos de razão.
Quando a família não participa do processo de educação escolar de seus
filhos e filhas este fato influencia no desenvolvimento cognitivo de alunos e
alunas, e não menos nas possibilidades de crescimento como cidadãos/ãs

de todos os personagens envolvidos. Porém, apenas diagnosticar as
dificuldades das famílias em se envolver com a vida escolar de seus/suas
filhos/as é abrir mão de ampliar o debate sobre os significados das relações
entre escola e comunidade.

Antes de qualquer outra consideração, é preciso ter clareza que se
a política educacional recente está cobrando a participação dos pais e
mães na gestão da escola pública, tal política tem implicações de classe e
de gênero que não podem ser ignoradas: quando a escola conta com a
família pressupõe um modelo de família com capital econômico e
determinada formação escolar, e com uma mãe disponível e
prioritariamente dedicada à educação dos/as filhos/as. Nem sempre são
consideradas as relações entre essa expectativa de participação e as
mudanças e variações na organização familiar. Também é pouco comum
reconhecer a assimetria de gênero que faz recair a responsabilidade pela
educação dos/as filhos/as sobre as mulheres.

A construção da parceria entre famílias e escola, enquanto uma
relação de cooperação - como defendida por Jean Piaget: cooperar é
operar junto, é estabelecer trocas equilibradas com o outro - implica em
colocar-se no lugar do outro e buscar a construção de situações de
verdadeira interação e não apenas esperar a troca de idéias ou favores. Essa
parceria da escola com a família/comunidade deve ser construída através
de uma intervenção planejada e consciente da escola em que esta possa
criar espaços de reflexão, estabelecendo acima de tudo a aproximação
entre as partes. Pensar neste tipo de parceria requer então, uma tomada de
consciência no sentido de perceber que não basta solicitar a presença de
mães e pais para apresentar-lhes uma lista de problemas dos/as filhos/as. A
escola precisa da cooperação da família porque é fundamental conhecer as
dinâmicas internas e o universo sócio-cultural vivenciados pelos/as
alunos/as, para que possam ser compreendidos e respeitados.

Retomando a relação da escola com a concepção de democracia,
poderíamos afirmar que seria um equívoco desvincular a participação dos
próprios processos de educação. Qualquer processo educativo exige a
participação efetiva de educador/a e educando, assim como toda
participação real tem em si mesmo um caráter educativo. Ao participar da
vida escolar, comunidade escolar e comunidade local podem contribuir
com a sua própria experiência para aprimorar o processo democrático na
escola, assim como se educam nessa troca. Para isso é fundamental
revigorar as instâncias de participação da escola, de forma a transformá-las
em espaços de reais manifestações da comunidade. Cabe a todos nós
buscar meios de superar as dificuldades encontradas nos cotidiano, de
forma a romper com os componentes autoritários e conservadores que tão
profundamente marcam a nossa cultura. Trata-se de enfrentar o desafio de
constituir uma gestão democrática que contribua efetivamente para o
processo de construção de uma cidadania emancipadora, o que requer
autonomia, participação e criação coletiva dos níveis de decisão.
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Uma relação muito delicada: escola e comunidade

/Escola Plural

Democracia e Relação Escola-Comunidade

Adelia Maria KoffAdelia Maria Koff
Supervisão EditorialSupervisão Editorial

O presente texto foi construído a partir da contribuição de vários autores, os quais podem ser
consultados em sua versão integral, conforme via de acesso explicitada na bibliografia.
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10 - Dia
da Imprensa

RR23 - Dia
Internacional

contra a Exploração
Sexual e o Tráfico de
Mulheres e Crianças

22 - Dia Nacional
da Juventude.

16 - Dia Internacional
da Paz

17 - Dia da
Compreensão Mundial

Duas datas (16 e 17) cuja
concretização exigem a

igualdade de direitos para tod@s

Datas Significativas



O assunto é amplo e comporta múltiplos desdobramentos, que ultrapassam em muito o espaço deste
boletim. Felizmente já dispomos de uma literatura significativa sobre o tema, inclusive infanto-juvenil.
Alguns títulos foram recomendados aqui e no boletim de agosto. Alguns deles sugerem outros na
bibliografia que incluem. Alguns são monotemáticos (sobre racismo, por exemplo, há várias referências
no livro “Somos tod@s iguais?) outros não. Desfrute da contribuição que trazem.

Cara professora, caro professor, voltamos a apresentar atividades relativas ao , com o intuito
de contribuir para a superação do preconceito e da discriminação. Esta é uma questão que nenhum/a educador/a

não podem ignorar, na medida em que a escola é palco de manifestação de preconceitos e discriminações de
diversos tipos, muitas vezes não reconhecidos como tais, que afetam o currículo (explícito e oculto), as relações

intra-escolares, o material didático, a linguagem... Trata-se de uma temática que, pela importância de que se reveste,
dever ser trabalhada permanentemente para que os mecanismos sutis da discriminação sejam desvelados,

desnaturalizados e combatidos. Tarefa exigente que requer a participação de tod@s.

direito de ser diferente

22
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nosso boletim, está na tela do cinema. O

premiado documentário sobre/com ele, Henfil e
Chico Mário - os - é uma rara
oportunidade de (re)ver juntos estes três brasileiros que

ajudaram a escrever a recente história de resistência e luta
pela transformação de nosso país. Fazendo da

solidariedade sua arma, reuniram “andarilhança”, humor
e música, em favor da vida, da ética, da cidadania,

dos direitos humanos. São da nossa rede.

“Três irmãos de sangue”

A atividade investigativa sugerida para o nível anterior
pode ser feita por estas turmas (inclusive em parceria com

aquelas), com as adequações pertinentes.

Um projeto de investigação pode ser bem interessante.
Alunos/as ficarão, por grupos, encarregados/as de
determinados programas de rádio (programa de variedade,
esportivos...) e/ou TV (de variedades, novelas, jornalísticos...).
Sob título alusivo (“De olho na mídia” ou “A mídia no
megafone”, por exemplo), as descobertas serão reunidas em
duas categorias: os programas que reforçam discriminações e
preconceitos e os que fazem o contrário. Uma carta da turma
elogiando responsáveis por estes últimos e/ou uma de
repúdio aos responsáveis pelos primeiros representará não
só uma tomada de posição, quanto a tentativa de interferir
na programação. Ainda mais se, além de encaminhada à/s
emissora/s, for aberta à comunidade.

Montar “peça/s de teatro” para
apresentação (se mais de uma,
cabe um festival de teatro).
Livros podem ser dramatizados.
Peça ou vários esquetes (se
mais convenientes) pode/m ser
escrito/s pelos/as alunos/as. Essa é
uma boa estratégia para envolver a tod@s -
dadas as múltiplas tarefas requeridas para
preparação/apresentação. Aí as de talentos,
habilidades, disponibilidades, etc, “entrarão em cena”.

Pesquisar músicas alusivas (que denunciam preconceitos,
defendem a igualdade, valorizam as diferenças) a serem
tocadas, cantadas... no festival.

Para ambientação do espaço no/s dia/s do evento, utilizar
os produtos obtidos tanto através das atividades desse

boletim, quanto da sugerida na edição passada

diferenças

Atividade 2Atividade 2

Ensino Fundamental
3ª 6ª( )à série

Ensino Fundamental
3ª 6ª( )à série (foram feitos os murais?). Utilizar, igualmente, faixas

com frases-síntese: “Discriminação: quem cala consente”,
“Valorizar a diferença afirmando a igualdade”, “Diferença
sim, desigualdade não”, “Iguais e diferentes, somos gente”,

A representação pode ser complementada com
depoimentos e/ou palestras curtas, seguidas de debates.

Especial atenção deve ser dada à divulgação do evento
que, de preferência, deve ser aberto à
comunidade. Convites e/ou comunicados,
trarão o “tom” do trabalho, com o objetivo
de socializar as questões que o inspiraram.
Sem padronização. Nas ruas, a mesma
pessoa talvez receba mais de um modelo.

Reforço e estímulo à curiosidade.

O trabalho com EJA e Cursos de formação
de Professores/as adquire especial relevância.
Aqueles são freqüentados por irmãos/ãs, pais e
mães de aluno/as do ensino regular. Estes, além
do efeito multiplicador, são atingidos pelo
princípio “a gente se educa, educando”.
Portanto, normalistas e universitários/as devem
ser estimulados a incluir a temática em suas
atividades de estágio e prática de ensino.

Não é demais lembrar que uma forma eficaz e significativa
de atrair as famílias para a escola (dificuldade freqüentemente
apontada pela equipe escolar) é fazer mostra de trabalhos,
apresentações e representações de seus/suas filhos/as.
Ocasião para discutir o tema com elas, indispensáveis
parceiras no processo de superação de preconceitos que
provavelmente também partilham.

NOTA:

Atividade similar à das cores pode ser
desenvolvida com frutas, cuja variedade é

riquíssima. Uma possibilidade é solicitar às/aos
alunas/os que tragam frutas para a escola (faça
uma distribuição entre elas/eles para que
variedade expressiva possa ser alcançada) Depois
do trabalho exploratório de diferenças,
combinações, semelhanças, vale fazer uma
salada de frutas com/para a turma. Para provar e
comprovar o gosto bom da diversidade.

A leitura do livro “Crianças como você” (ver
Enriquecendo a ação) possibi l i tará a
aproximação com diversas culturas, podendo
ser um detonador de pesquisas sobre etnias,
religiões, costumes. Se o livro não estiver
disponível, use outro recurso (um comercial de
TV, uma charge, uma música) com o mesmo
potencial. A própria diversidade de regiões
brasileiras favorece essa aproximação.

Levante com a/s turma/s preconceitos
freqüentes (de gênero, de raça/etnia, relativos a
portadores/as de necessidades especiais, etc).
Organize-a/s para a elaboração de trabalhos
exploratórios. Se sua escola assumir como um
todo a idéia, cada turma ficaria encarregada de
um deles. Culminância poderá ser planejada com
um título que expresse aceitação e valorização
das diferenças, a recusa de qualquer forma de

discriminação e preconceito, a defesa de
igualdade de direito para tod@s, etc.

Atividade 1Atividade 1

Educação Infantil e 1º ciclo
do Ensino Fundamental

Educação Infantil e 1º ciclo
do Ensino Fundamental

Continuando a proposta de trabalhar a diversidade
indicada no boletim anterior, sugerimos a utilização de cores.

Converse com as crianças, de preferência em círculo, sobre as
cores: de qual mais gostam, qual combina com qual, como seria o
mundo se fosse só de uma cor (já pensaram se tudo fosse verde,
até os gatos e cachorros; ou cor-de-rosa rosa, até o mar e as
montanhas, ou azul, até as pessoas; ou...?). Estimule que sugiram
outras possibilidades. Encaminhe a conversa para a conclusão de
que o mundo é bem mais bonito com muitas cores.

Disponibilize cartões de diversas cores para que em grupos
montem/remontem painéis coloridos. Ou lápis de cor, ou cola
colorida, ou guache para que desenhem e pintem papéis
brancos. Reforce a conclusão anterior.

Explore o arco-íris: quem já viu? Quando ele aparece? Alguém já
contou quantas cores ele tem? As crianças podem desenhá-lo ou
“montá-lo” com tiras de papel ou TNT. Agora conduza a conversa
para a conclusão: não é apenas a diversidade das cores que faz
tudo mais bonito, são as diversas cores .

Obs. O mesmo pode ser feito com flores (de diversas cores, formas,
perfumes...) ou folhas (que, em geral verdes, variam em tonalidade,
formato, tamanho, textura...)

Avance sobre o tema, recorrendo a uma história (“O patinho feio”,
“O pintinho que nasceu quadrado”, “É proibido miar”, “A fada que
tinha idéias”...) em que o/a personagem central é discriminado/a por
ser diferente dos/as outros/as. Conte a história, discuta-a com as
crianças, estimule a recriação... Dirija a conversa para a conclusão: é
ruim ser discriminado discriminar. Enfatize que as crianças também
são diferentes (explore diferenças), mas têm os mesmos direitos:

de brincar, estudar, se alimentar, ter onde morar, conviver...

juntas

e

Sites:

Consulte o site de busca de sua preferência.Solicite literatura sobre ,
, , etc. Você vaise surpreender com a quantidade de bons títulospara crianças e adolescentes que podem auxiliarseu trabalho sobre o tema.

discriminação
preconceito respeito às diferenças

Para os/as professores/as

Para crianças

CANDAU, V e SACAVINO, S. (ccord) Rio de Janeiro:Novamerica,2004. Apresenta um ciclo de oficinas pedagógicas dirigido à formação de educadores/ascomprometidos com a educação que reconhece, respeita e valoriza as diferenças, e promove odiálogo intercultural. Inclui roteiros que explicitam os diferentes momentos das oficinas, textos deapoio e aprofundamento, indicação dos materiais necessários, etc.

, UNICEF/Ática. Viaja por diferentes culturas do mundo mostrando oscostumes das crianças (elas próprias falam e escrevem sobre sua vida, suas preferências, seu jeitode ser). Como revela seu subtítulo, é “uma emocionante celebração da infância no mundo”.

Multiculturalismo e Educação.

Crianças como você

Atividade 3Atividade 3

Ensino Fundamental (7ª 8ª ) e
Ensino Médio (EJA Formação de Professores/as)

e séries

e

Ensino Fundamental (7ª 8ª ) e
Ensino Médio (EJA Formação de Professores/as)

e séries

e

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Art. 5º 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.

Atividade similar à das cores pode ser
desenvolvida com frutas, cuja variedade é

riquíssima. Uma possibilidade é solicitar às/aos
alunas/os que tragam frutas para a escola (faça
uma distribuição entre elas/eles para que
variedade expressiva possa ser alcançada) Depois
do trabalho exploratório de diferenças,
combinações, semelhanças, vale fazer uma
salada de frutas com/para a turma. Para provar e
comprovar o gosto bom da diversidade.

A leitura do livro “Crianças como você” (ver
Enriquecendo a ação) possibi l i tará a
aproximação com diversas culturas, podendo
ser um detonador de pesquisas sobre etnias,
religiões, costumes. Se o livro não estiver
disponível, use outro recurso (um comercial de
TV, uma charge, uma música) com o mesmo
potencial. A própria diversidade de regiões
brasileiras favorece essa aproximação.

Levante com a/s turma/s preconceitos
freqüentes (de gênero, de raça/etnia, relativos a
portadores/as de necessidades especiais, etc).
Organize-a/s para a elaboração de trabalhos
exploratórios. Se sua escola assumir como um
todo a idéia, cada turma ficaria encarregada de
um deles. Culminância poderá ser planejada com
um título que expresse aceitação e valorização
das diferenças, a recusa de qualquer forma de

discriminação e preconceito, a defesa de
igualdade de direito para tod@s, etc.


