
É bom estar de volta, ainda mais quando parece que não
houve intervalo. A equipe do DDHH na Sala de Aula experimenta esta

sensação de permanência e a atribui à nossa identidade de educadores/as em
direitos humanos. O lema da Novamerica este ano - “Direitos Humanos: ontem,

hoje, sempre” - tem jeito cúmplice desta sensação. Tem também um jeito
provocador que nos leva a revisitar direitos, a aguçar o olhar crítico para o

momento presente e a acreditar sempre... no sempre. A Educação em Direitos
Humanos alicerça esta confiança e o trabalho que dela decorre.

Este boletim, comprometido com a provocação, estende, para movimentar a
“Sala de Aula”, o “tapete de direitos” que, travestido de calendário, vai além das

datas, para tecer-se das marcas. Tapete que é nosso chão seguro.

No mais, a educação em direitos humanos percorre todas as páginas desta
edição: da frase síntese ao texto “Para refletir”, ocupando também o

“mosaico”, que anuncia avanço na direção de fazer da escola um espaço onde
os direitos humanos habitem. Até o “Temos direito” muda de cara para

privilegiá-la.

Então, nada melhor para fechar esta apresentação do que a afirmativa de
Maristela Barenco sobre educar. Nós a assinamos com ela. O acréscimo que

fizemos é apenas para verbalizar o que a frase transpira. Estamos certos/as de
que Maristela também assina esta (aparente) nova versão:

“Educar (em direitos humanos) supõe teimosia, esperança, propósito de
transformação, busca e invenção de novas pistas e alternativas.”

“Educar (em direitos humanos) supõe teimosia, esperança, propósito de
transformação, busca e invenção de novas pistas e alternativas.”
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Um dos principais objetivos da defesa dos direitos humanos é a
construção de sociedades que valorizem e desenvolvam condições
para a garantia da dignidade humana. Nesta perspectiva, o propósito
da Educação em Direitos Humanos é o de que a pessoa e/ou grupo
social se reconheça como sujeito de direitos, assim como seja capaz
de exercê-los e promovê-los, ao mesmo tempo em que reconheça e
respeite os direitos do outro. A educação e a cultura em direitos
humanos operam, portanto, no sentido de favorecer mudanças na
mentalidade individual e na coletiva, e estão comprometidas com a
solidariedade, o respeito às diversidades e a tolerância, assim como
pavimentam caminhos para a construção da democracia como
estilo de vida.

A partir de alguns pressupostos que fundamentam a concepção
de Educação em Direitos Humanos promovida pela Novamerica,
este texto apresenta algumas ideias com a finalidade de estimular a
reflexão e o aprofundamento sobre a formação de sujeito de direitos
no marco do lema 2013: “Direitos Humanos: ontem, hoje, sempre”.

Uma primeira ideia neste sentido é que a educação em direitos
humanos é um processo sistemático e multidimensional orientado à
formação de sujeitos de direito e à promoção de uma cidadania ativa
e participativa. A sistematicidade do processo educativo e o
reconhecimento de diferentes dimensões supõem que os/as
educadores/as atuem como profissionais e cidadãos/ãs
mobilizando procedimentos de cunho sócio-político e cultural.

Um desdobramento desta ideia é a elaboração de metodologias
adequadas aos contextos e aos sujeitos do processo educativo, em
suas diferentes formas. Assim, uma proposta pedagógica crítica e
dialógica deve ser estruturada a partir de uma concepção de direitos
humanos que assuma este ponto de vista. A proposta metodológica
de Educação em Direitos Humanos desenvolvida pela Novamerica
enfatiza estes aspectos, como se pode notar a partir da articulação
dos seguintes eixos:

A síntese desta proposta prevê ainda que junto a estes eixos
articuladores algumas dimensões devem ser levadas em
consideração em todo processo de Educação em Direitos Humanos,
conforme citado a seguir.

1. A vida cotidiana é referência contínua da ação educativa; 2.
Promover uma educação para a cidadania; 3. Construir uma
prática educativa dialógica, participativa e democrática; 4.

A Educação em Direitos Humanos trabalha permanentemente
o , a sensibilização e a conscientização da realidade.
Procura ampliar progressivamente o olhar sobre a vida
cotidiana e ajudar na descoberta dos determinantes
estruturais da realidade. Junto com o ver, e em profunda
conexão com ele, está o socialmente construído em
torno da questão dos direitos humanos, assim como aquele
que emerge da prática cotidiana. Colocar estes saberes em
relação deve ser uma preocupação constante.
Progressivamente aprofundam-se e ampliam-se os
conhecimentos e a reflexão sobre a temática, nos níveis
filosófico, político-social, histórico e jurídico.

O
compromisso com a construção de uma sociedade que
tenha por base a afirmação da dignidade de toda pessoa
humana.

ver

saber

Ao analisar a relevância do Movimento de Educadores em
Direitos Humanos (MEDH) como espaço de formação cidadã para
educadores/as, Sacavino (2011) nos ajuda a explorar o sentido da
cotidianeidade como referência permanente da ação educativa.
Primeiramente, ela identifica a consonância deste principio com o
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2003), quando
este assinala:

Outro ponto é que precisamos desenvolver uma atenção
permanente dirigida ao espaço cotidiano. Isto implica interrogar-se
sobre o sentido dos acontecimentos que dia a dia impactam nossas
consciências. A indicação é que para transformar a realidade
precisamos trabalhar a vida cotidiana em toda a sua complexidade.
Isto significa cuidar das relações, atentar para as emoções e
perguntas a cada momento, pois é na socialização e produção de
conhecimentos, bem como na construção de sentidos, que criamos
e recriamos continuamente a nossa existência.

Ao pressupor o cotidiano escolar como referência para a
vivência dos direitos humanos, a Educação em Direitos Humanos
requer ainda uma escola disposta a propiciar o aprofundamento de
seus/suas alunos/as na consciência da própria dignidade, na
capacidade de reconhecer “o outro” e de vivenciar a solidariedade,
a igualdade na diferença e a liberdade. A escola precisa, também,
criar canais de participação e organização que permitam um
exercício concreto de tomada de decisões grupais.

Ainda segundo Sacavino (IDEM), uma proposta educativa que
assume a vida cotidiana como princípio orientador de suas práticas
precisa desenvolver, de modo criativo, três aspectos básicos: uma
pedagogia da indignação, uma pedagogia da admiração e uma
pedagogia das convicções firmes. Estas dimensões contribuem para
a construção democrática, a qual exige que a consciência dos
direitos humanos seja continuamente alimentada, renovada e
atualizada, de tal maneira que consiga penetrar as diferentes práticas
sociais, entre elas, a educativa.

A articulação dinâmica destas ideias, bem como dos demais eixos
orientadores da proposta metodológica de Educação em Direitos
Humanos desenvolvida pela Novamerica quer oferecer indicações
que contribuam para que a cultura escolar e a cultura da escola, por
meio dos esforços dos/as educadores/as, tenham como referência
fundamental os “Direitos Humanos: ontem, hoje, sempre”, como
afirma nosso lema este ano.

Trabalhar temas relativos aos direitos humanos e temas
sociais nos processos de formação permanente de
educadores, tendo como referência fundamental as práticas
educativas presentes na vida cotidiana escolar (p. 19).
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Educação em Direitos Humanos.
Temas, questões e propostas

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos

Educar en Derechos
Humanos: Reflexiones a partir de la experiencia

O texto de Consolação Lucinda, ancorado no compromisso com a dignidade humana e a cidadania
ativa e participativa, reúne pressupostos que fundamentam a Educação em Direitos Humanos que a
Novamerica vem desenvolvendo ao longo de quase 22 anos. Eles aparecem aqui e ali nas páginas

que o antecedem e são sistematizados em articulação clara e precisa pela autora.

Em breve divulgaremos o Programa de Atividades
Abertas de 2013, com as datas e os locais de

realização. Você é nosso/a especial convidado/a,
para essas oportunidades de encontro, reflexão

conjunta, debates. Participe.

Direitos humanos e prática educativa no cotidiano escolar
Maria da Consolação Lucinda - Novamerica

Março

Participe

Datas
Significativas

Apresentação

Para
Refletir

¨A educação em direitos humanos deve humanizar, o que
significa suscitar nos educandos capacidade de reflexão e
de crítica, bem como a aquisição do saber, o acolhimento do
próximo, a sensibilidade estética, a capacidade de encarar os
problemas da vida, o cultivo do humor etc.¨

Frei Beto



Cara professora, caro professor, em duas oportunidades anteriores sugerimos a elaboração de calendários de DDHH (ver ), proposta especialmente significativa para
o lema de 2013. Queremos com as datas marcar conquistas/lutas históricas. Queremos mais: discutir nossos direitos e refletir sobre a significação de cada um deles. Queremos, ainda,
pensar com nossas crianças e jovens que direitos desejamos formular e conquistar. A proposta de elaboração de calendários, portanto, não se limita a registros formais em cada mês.

Ao contrário, representa o mote para investigar nossos direitos (proclamados e reais), bem como anunciar os direitos que almejamos.

temática “ ATENÇÃO!

Leve para a classe o calendário/2013 (de preferência um sem os destaques habituais) e pergunte
para que ele serve. Explore as respostas (poderão ser surpreendentes!). Conduza a conversa para um
aspecto que deve ser realçado: um calendário marca datas importantes do ano.

Levante o que a turma lembra sobre o que costuma ser destacado: feriados (Independência do
Brasil, Natal etc.), carnaval, dia das mães, dias dos pais, dias das crianças etc. Aproveite para assinalá-los
no calendário, se estiver em branco , ou mostrar os registros nele presentes.

Avance mais: pergunte que dias comuns à toda turma gostariam de acrescentar ao calendário -
aniversário da cidade em que moram? Início das estações do ano? (converse sobre as escolhas), início
do horário de verão em 2013 (caso queiram registrar, 19/out). Provavelmente serão indicados dias
pessoais (aniversário, por exemplo). Chame a atenção para o fato de que cada pessoa tem dias
importantes que são apenas dela e que há datas que são de todas.

Exploradas estas questões mais gerais, proponha a seguinte brincadeira:

Distribua no chão da sala ou do pátio os números correspondentes a cada mês, de modo que haja
espaço para as crianças chegarem até eles (escreva números e meses em cartolina ou papel pardo). A
cada mês, peça às crianças para ocuparem o dia do aniversário delas.

Anote os/as aniversariantes de cada mês para, no final, brincar com o resultado: em que mês
nasceu mais meninos? E meninas? Algum mês ficou sem aniversariante da turma? Que mês tem mais
comemoração de aniversário?

Para fechar a atividade, monte um calendário com os aniversários. Preferivelmente construa um
bem colorido, com desenhos das crianças. Mas não deixe de fazer o registro, ainda que simplesmente o
mês, os dias e os/as aniversariantes sejam referidos. Ex.

Proponha a escolha de um nome para o calendário (mas não vale aniversariantes do
mês ). Estimule a criatividade e conduza a turma a um título que contenha a palavra

. A intenção é fazer aproximação com o (que começa com
nascimento e se celebra a cada aniversário), primeiro e essencial direito, base

para todos os demais.

Trabalhe um pouco esse direito, explorando o que torna, na
opinião das crianças, a vida alegre e bonita (consulte os boletins

de abril e maio de 2007, ambos com atividades dedicadas ao
Eles estão disponíveis em nosso site -

).

Na próxima edição traremos sugestões
para continuidade desta proposta.

vida direito à vida

direito à vida.
www.novamerica.org.br

Inicie a atividade com o significado que os/as alunos/as atribuem ao
calendário. Não se trata mais de perguntar para que serve, mas sobre a
importância que atribuem a ele. Explore as respostas. Destaque
convergências. Coloque em discussão as opiniões singulares. Realce (ou
acrescente, se for o caso) o caráter celebrativo que ele pode/deve incluir.

Faça o levantamento das datas mais valorizadas pela turma. Promova
debate que propicie a argumentação em favor das indicações. É momento
de acolher as referências feitas livremente e favorecer o exercício de
argumentação (estratégia que ajuda a conhecer melhor a turma).

Distribua uma relação de datas relacionadas, explicita ou implicitamente,
aos DDHH, à dignidade da vida humana (uma relação pode ser obtida pela
consulta às presentes em todos os boletins, nas edições
referidas em e/ou em sites sobre o tema). Coordene conversa
sobre algumas datas, perguntando: esse tema é importante, por quê? Troque
o tema. Assegure a participação de todos/as. É aquecimento para o passo
seguinte.

Divida a turma em 6 grupos, cada um ficará encarregado de dois meses
do ano para:

Escolher data para compor o calendário da turma;

Escrever frase ou pequeno texto sobre aquela data: seja indicando
problemas (05/ago - -

seja indicando avanços (08/mar -
-

,
seja destacando a importância (20/nov -

-
).

Encaminhe tomada de decisão coletiva quanto à forma do calendário
para que cada dupla possa compor sua página (em estão
indicadas fontes com sugestões de formato).

A complexidade maior ou menor das solicitações, o
desdobramento da atividade - por exemplo, incluir pesquisa de
notícias para ilustrar o calendário - dependerá de sua avaliação das
possibilidades da turma. A duração do trabalho igualmente
decorrerá de suas decisões.

datas significativas
“ ATENÇÃO!”

Dia Nacional da Saúde

Dia
Internacional da Mulher

Dia da Proclamação dos Direitos
da Criança

“ ATENÇÃO!”

Obs:

uma

A saúde precisa melhorar
muito: pessoas ficam horas na fila de hospitais e postos de saúde e muitas
vezes nem são atendidas);

As mulheres têm hoje vários direitos que eram
exclusivos dos homens: estudar, votar, trabalhar em diversas profissões etc.)

Os direitos das crianças são muito importantes. Elas devem ser
protegidas de tudo que prejudique sua saúde, segurança e alegria

Recomendamos começar o trabalho pela exploração do lema Direitos Humanos:
ontem, hoje, sempre . Qual o significado de DDHH ontem? E hoje? Que palavra é mais
importante no lema: ontem, hoje ou sempre? Por quê? Com que imagens, desenhos,
expressões corporais, gestos, etc., se pode representar estas palavras?

Libere a troca de ideias, a livre movimentação em sala;

Disponibilize material para a criação das representações;

Estimule, desafie, problematize respostas e soluções encontradas... Envolva toda a turma;

Solicite alguma forma de registro: cartaz com frases que sintetizem as discussões sobre os
significados, coletânea dos desenhos e imagens sugeridas, fotos/vídeos das expressões corporais.
Mais adiante os registros poderão ser utilizados em socializações da experiência;

Proponha, como fruto do vivido, a criação de novo/s cartaz/es para nosso lema. Insistimos nesta
recomendação porque entendemos que o exercício de tradução gráfica de uma ideia, tema, lema,
provoca reflexões, discussões, descobertas. Privilegie, portanto, a produção em grupos.

.

Desenvolva atividade similar à proposta para o nível anterior, com novas solicitações:

Forme grupos encarregados de obter relação de datas (não a forneça, apenas indique fontes)
com por mês (decida o procedimento: todos pesquisam os meses e selecionam depois, em
discussão coletiva, as datas mais expressivas, grupos assumem dados meses etc.)

Inclua solicitação de pesquisa (um mês por grupo) sobre a criação das datas (ontem) e a
avaliação do tema abordado (hoje) - redigir texto síntese para o calendário.

O calendário deverá ter dimensão que absorva as duas/três datas, com os textos síntese e
possíveis ilustrações - bloco, talvez? Dedique tempo para a discussão/decisão. Bem mais do
que a forma simplesmente, está em jogo o espaço que destaque o conteúdo que a moçada
privilegia.

Voltaremos a esta proposta mais adiante. Ainda assim, uma sugestão. Se
esta atividade mobilizar muito a turma, decida com a turma se é melhor fazer
apenas o primeiro semestre, deixando o segundo para depois do recesso de
meio do ano.

Se sua turma é de Formação de Professores, propicie
vivência/planejamento das propostas para as séries iniciais. Quem
sabe poderão realizá-las, parcial ou totalmente, no estágio

supervisionado? Além do mais, estarão se formando
também como educadores/as em DDHH!

duas/três

OBS1:

OBS2:

Teremos
muito prazer em divulgar os cartazes em nossas oficinas e encontros de educadores/as

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
EM DIREITOS HUMANOS (2003)

A construção de uma cultura dos
Direitos Humanos é de especial

importância em todos os espaços
sociais. A escola tem um papel

fundamental na construção dessa
cultura, contribuindo na
formação de sujeitos de
direito, mentalidades e

identidades individuais e
coletivas.

Em 29/05/2012, o Ministro
da Educação, Aloizio
Mercadante, homologou as
Diretrizes Nacionais de Educação
em DDHH que, segundo a ministra
Maria do Rosário, da Secretaria de
DDHH:

. Não é proposto um
currículo, mas uma abordagem transversal/interdisciplinar nos
diferentes espaços educativos e na formação dos/as profissionais
de educação. Em destaque, o apoio a professores/as e escolas
públicas, com material didático-pedagógico sobre o tema. Pensadas a
partir do Programa Nacional de DDHH e do Plano Nacional de Educação
em DDHH, as DNEDH enfatizam que a EDH constitui-se em um dos eixos
fundamentais do direito à educação.

(Documento disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=17810&Itemid=866)

“são um ponto de partida para propor
práticas que transformem a escola em um ambiente
voltado para os direitos humanos”

Para Professores:

Para estudantes de Ensino Médio:

1-

2-

Entrevista (em duas partes), com autores de referência
sobre o tema dos DDHH, produzida pela Associação Nacional

de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação (ANDHEP). Contribui
para aprofundar conhecimentos e problematizar a questão.

SATRAPI, Marjane. 1ª Edição. SP: Cia das Letras, 2007. Autobiografia da
autora, narrada em história em quadrinhos. Retrata a vida e a busca por um dos direitos

universais: a liberdade. Atual e emocionante!
(http://www.infoescola.com/livros/persepolis)

http://www.youtube.com/
watch?hl=pt&gl=BR&v=vKB9G5Y8Kdo

http://www.youtube.com/ watch?hl
=pt&v=Qb89fQiZ6wc&gl=BR

Persépolis.

Nota
Indicamos consulta a boletins anteriores, por um lado para

ampliar as sugestões desta edição. Por outro, para favorecer
um bate-papo inicial que permita identificar

conhecimentos prévios, como ponto de partida do trabalho
(é provável que sua turma já tenha realizado atividades

similares). Finalmente, este procedimento exprime o
princípio a ele subjacente: educar direitos humanos

requer continuidade, permanência, reforço, avanço.
em

Atenção
Os boletins de outubro de
2005 e 2006 (páginas 2 e 3
respectivamente) propõem a
montagem de calendários.

Embora temáticos - o primeiro
dedicado ao tema da paz e o

segundo à educação de
qualidade para todos/as -

podem servir de inspiração
para atividades desta e de

próximas edições.

Mosaico

Temos Direito!

Enriquecendo
a Ação

Educação Infantil
e Ensino Fundamental

(pré-escola)

Anos iniciais (1º, 2º e 3º)

Ensino Fundamental
Anos iniciais (4º e 5)º e anos finais (6º e 7º)

Ensino Fundamental Anos finais (8º e 9º)

Ensino Médio, EJA, Formação de Professores/as

FEVEREIRO
12 - João Pedro

25 - Renata e Tales

JANEIRO
12 - Bruna
18 - Juliana


