
O calendário de setembro e outubro parece ter trilha
sonora: o canto de parabéns.

Para a primavera que chega vestindo a vida de cor e perfume.
Para as árvores que ficam mais verdes (que, para Thiago de nove anos,

é a cor da ).
Para as crianças e os/as jovens - o presente e o futuro.

Para os/as professores/as que no presente constroem o futuro.
Para Paulo Freire.

Por seu aniversário e sua vida. Por sua história e legado. Por sua permanência
entre nós.

Dá vontade de celebrar. Por isso dedicamos “A sala de aula em movimento” aos
preparativos de uma celebração - ponto de chegada da trajetória do ano.

“Enriquecendo ação” e “Notas” trazem outros quitutes para alimentar a festa.
“Para refletir” e “Temos direito!” são também celebrações de conquistas que

nos convocam para seguir adiante, , como sempre
proclamou nosso mestre. O “Mosaico” é retratação pública. É pedido de perdão

a ele e aquelas e aqueles a que dedicou seu trabalho.
A frase síntese, fala por si. Acreditamos que, como estrela que se tornou,

Paulo Brasileiro Freire está mais brilhante, porque mais feliz, com as
andarilhagens dos últimos meses pelo Brasil.

Como se pode ver ele realmente permanece entre nós. O que nos orgulha,
compromete e desafia.
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Em novembro, temos dois compromissos especiais: o
Encontro Estadual de Educadores/as em DDHH

(aguarde divulgação detalhada) e a edição do DDHH
na Sala de Aula com atividades das escolas (confira

encarte). Participe! Venha andarilhar conosco, nestes
espaços do MEDH!

Participe

Datas
Significativas

Apresentação

Vera Maria Candau
Sílvia Maria F. Pedreira
Maria da Consolação Lucinda
Viviane Amorim

No Brasil, é importante situar que o contexto de proteção e
promoção dos direitos humanos é bastante recente. A história da
formação da sociedade brasileira é marcada por uma cultura de
exploração, violências das mais diversas formas, discriminações,
preconceitos e extermínio, a exemplo dos povos indígenas, ao longo de
quase quatrocentos anos, além de longos períodos de autoritarismo nos
regimes de ditaduras.

Mesmo em períodos democráticos os direitos básicos continuam
sendo violados, pois a construção de uma cultura de direitos humanos
encontra resistência frente à cultura anteriormente estabelecida de
violações de direitos. Essa cultura está na origem da formação social e
cultural do povo brasileiro e faz parte das nossas subjetividades, ou seja,
das nossas formas de pensar, sentir e agir. A herança sociocultural
contribui para o “não reconhecimento da condição de sujeito de
direitos, consolidando na sociedade uma subjetividade contrária ao
respeito e à promoção dos direitos humanos” (SILVA e TAVARES, 2010,
p.14) .

O marco fundamental da mudança de postura do Estado Brasileiro
em relação a essas questões foi a Constituição Federal de 1988. O texto
constitucional estabelece a dignidade da pessoa humana como
fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º); consagra a
prevalência dos direitos humanos como um dos princípios que regem o
país nas suas relações internacionais (art. 4º) e institui a aplicação
imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
(art. 5º, 1º).

Além disso, o Brasil deu passos importantes a partir dos anos 1990,
na formalização de um conjunto de medidas governamentais na área
dos direitos humanos, entre as quais se destacam: a Lei Federal
n. 8.069/1990 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em
que a criança e o adolescente deixam de ser tutelados pelo Estado e
passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos; a criação da
Secretaria de Direitos Humanos (1997); os Programas Nacionais de
Direitos Humanos (BRASIL, PNDH) nas versões I (1996), II (2002) e III
(2010); o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL,
PNEDH) nas versões de 2003 e 2006, e mais recentemente as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos sob a forma de
Parecer e Resolução do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, CNE,
2012).

Esses documentos definem princípios e ações do Estado brasileiro
no tocante à promoção e à defesa dos direitos, especialmente no campo
educacional, na medida em que apresentam orientações para os
sistemas de ensino implementarem políticas que tenham como eixo
norteador a Educação em Direitos Humanos (EDH). No campo da
educação, é preciso situar que também foi a partir da última transição
política, na década de 1980, o momento em que começou a tomar
forma mais sistemática este tipo de educação. Da mesma maneira deve-
se pontuar que a existência da EDH no país não ocorre de maneira
isolada, mas decorre de um contexto internacional próprio, que veio
sendo consolidado e expandido desde a Conferência Mundial de
Direitos Humanos de 1993, em Viena.

Também é fundamental ressaltar que a elaboração das políticas
públicas neste âmbito se deu a partir das lutas dos grupos organizados da
sociedade e das pressões de organismos internacionais. Nesse sentido, a
comunidade internacional considera que a EDH faz parte do direito à
educação e tem expressado de maneira contínua o consenso de que a
educação nessa perspectiva contribui decisivamente à realização dos
demais direitos.
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No que se refere ao sistema brasileiro foi o PNEDH (BRASIL, 2006),
que delineou a orientação para a realização da EDH, a partir das
seguintes dimensões: a) conhecimentos e habilidades; b) valores,
atitudes e comportamentos; c) ações. A partir dessas dimensões, o
conceito de educação em direitos humanos é definido como:

(PNEDH, 2006, p.17).

As Diretrizes Nacionais, por sua vez, complementam as bases para a
construção de uma cultura de direitos humanos e todo o
desenvolvimento do trabalho pedagógico, a partir do projeto
institucional e do ambiente escolar, constituindo-se no marco normativo
específico da EDH nessas esferas.

A efetivação da EDH requer políticas educacionais de Estado que
envolvam os sistemas de ensino como um todo, e que os Projetos
Políticos Pedagógicos tenham como eixo norteador os Direitos
Humanos, de maneira transversal e multidimensional, no conjunto das
concepções, finalidades, princípios e ações. Por transversalidade
entendemos “tratamento integrado das áreas e dos conteúdos
trabalhados no currículo escolar, e um compromisso com as relações
interpessoais e sociais com as questões envolvidas nos temas dessa
área” (SILVA, 2011, p.53) .

Ainda em relação à implementação da EDH, estes programas,
planos e diretrizes enfatizam a inclusão de temáticas sobre a diversidade
- sexual, étnica, de gênero, religiosa, de opção política, condições físicas
e socioculturais - nos currículos e projetos pedagógicos.

Assim, pensar a escola inclusiva no sentido mais amplo, ou seja, que
atenda a tod@s sem discriminação, preconceito ou qualquer tipo de
violação de direitos, é assumir que a instituição escolar é espaço
heterogêneo de contradição, de conflitos, mas é antes de tudo um
ambiente educativo, e como tal deve trabalhar o seu projeto na
perspectiva da diversidade, compreendendo-a com possibilidades de
aprendizagens nos campos afetivo, cognitivo, político-social e ético.

...um processo sistemático e multidimensional que orienta a
formação do sujeito de direito articulando as dimensões de
apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre
os direitos humanos; a formação de uma consciência cidadã
capaz de se fazer presente nos níveis cognitivos, sociais, éticos e
políticos...
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Direitos humanos na educação básica: qual o significado? In: SILVA, Aida
Maria Monteiro; TAVARES, Celma.

. São Paulo: Cortez, 2010.

SILVA, Aida Maria Monteiro.
. Recife, 2011. Mimeo.

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua
insubmissão.

O meu envolvimento com a prática educativa, sabidamente política,
moral, gnosiológica, jamais deixou de ser feito com alegria.

Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que
me inquieta, que me insere na busca, não nem .

O combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela
mesma quanto dela faz parte o respeito que o professor deve ter à identidade
do educando, à sua pessoa, a seu direito de ser.

O clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes,
generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se
assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico.

Política e fundamentos da educação em
direitos humanos

Preparação, implementação e impacto do
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos

FRASES DE PAULO FREIRE

aprendo ensino

Este texto resulta de livre adaptação, feita por nossa colega Viviane Araújo, de parte do primeiro capítulo
do livro (Aida Monteiro Silva e Celma Tavares), indicado em

“Enriquecendo a ação” do boletim anterior. Ele traça um panorama dos passos em direção à formalização de
medidas governamentais para promoção e defesa dos direitos humanos, entre as quais se destaca a Educação em Direitos

Humanos. Ainda há muito que caminhar, seja na concretização efetiva das medidas conquistadas, seja na ampliação dessas conquistas,
para que a escola e a educação para todos/as seja de fato realidade em cada canto de nosso país. Participar desse processo é nosso

compromisso de educadores/as em DDHH.

A formação cidadã no Ensino Médio

O PERCURSO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

Para Refletir

“Eu morreria feliz se ouvisse o Brasil cheio, em seu tempo histórico, de marchas...
Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem
amar e não podem amar, marcha dos que se recusam a uma obediência servil,
marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu
acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens pelo mundo.”

Paulo Freire (trecho da última entrevista, em 17/04/1997)



Cara professora, caro professor, nossa proposta para as salas, as escolas, as comunidades em torno do lema “Direitos Humanos: ontem, hoje, sempre” é festejá-lo com
trabalho e celebração (do tema e do próprio trabalho realizado). Cremos firmemente na força da partilha que contagia e realimenta. Por isso a gostamos da , não apenas como

uma data, mas como culminância de um feito coletivamente. De novo o convite para a andarilharmos juntos: nós, vocês, suas turmas e quem mais chegar...

movimentar
festa

percurso

Calendários feitos? Revistinhas prontas? Ainda não? Então se dedique sem demora a essas
produções e às conversas delas geradoras, voltadas para propiciar, fundamentalmente, que as
crianças saibam que têm direitos, pensem sobre eles, apontem os que desejam etc.

Desenvolva outras atividades que reforcem esse aprendizado, mantendo o caráter lúdico
que é mobilizador, envolvente (os boletins de abril e maio de 2009 têm várias sugestões. Acesse-
os no site da Novamerica) A ideia é reunir esse material para expor em novembro, mês em que a
Declaração Universal dos Direitos da Criança (DUDC) aniversaria, ou dezembro. Assim, a turma
ensinará o que, , aprendeu: as crianças têm direitos que devem ser garantidos a todas.

Aproveite para, no mesmo espírito de continuidade e reforço temático, elaborar brindes para
oferecer a quem comparecer à exposição comemorativa - montada na sala de aula da/s turma/s,
no refeitório ou pátio da escola, na pracinha próxima etc. Importante é partilhar o vivido. Mas
garanta que o lugar tenha ar festivo (desenhos ilustrarão direitos em bandeirinhas, por ex.).

Algumas sugestões de brindes (outras poderão ser obtidas no boletim de outubro/2009):

Em tampinhas de garrafa, “plantar” um grão, simbolizando um direito - vida, alimentação,
saúde, escola, diversão, proteção etc. - que virá escrito nelas. Reuni-las em bandeja, com letreiro
alusivo (“Semeando direitos”, por exemplo). Ao recebê-la, a pessoa assumirá compromisso de
plantá-la em espaço maior para que cresça (belo significado, não é?).

Em caixa de sapatos com terra (“Jardim de direitos” ou similar), fixar flores de papel, com cabo
de palito de churrasco ou picolé pintado, com duas folhas coladas: em uma o nome de quem a
fez, em outra um direito. Compromisso de quem “colher”: colocá-la em lugar especial da casa.

Reproduzir a DUDC (versão da edição 123 ou de outubro/2009) que as crianças enrolarão
como diploma. O/a “diplomado/a” assumirá o compromisso de divulgá-la para outras pessoas.

. As crianças serão encarregadas de falar sobre os trabalhos feitos, distribuir os brindes
e explicar o compromisso que as pessoas assumem. Elas deverão ter na camisa do uniforme

a faixa

Procure selecionar/ensaiar músicas e
poesias alusivas ao tema para a

festividade.

brincando

Obs

Todos os direitos dever ser referidos, para que o
conjunto da turma componha a Declaração.

As turmas desta faixa de escolaridade já devem ter várias produções:
calendários de DDHH, “pesquisas” sobre os direitos mais e menos
respeitados, “documento” com direitos que gostariam de ter e não estão
presentes na DUDC, boletim sobre o trabalho desenvolvido, e o que mais
você tenha concebido. Há tempo suficiente de concluir o que ainda está em
processo, para tornar a culminância, insistimos, espaço de partilha do vivido
e oportunidade de ensinar sobre o tema.

Propomos agora a montagem de dois álbuns que reúnam as
experiências dos/as alunos/as. Individualmente, deverão observar cenas
que respeitam e violam os DDHH, nos locais em que circulam: crianças
agredidas, crianças brincando em segurança em parquinhos, coleta de lixo
no bairro, mendigos nas ruas, existência de rampas de acesso a calçadas
para cadeirantes, uso de apelidos preconceituosos, vacinação em postos,
comida gostosa na merenda escolar”... Melhor não fornecer exemplos de
antemão. Converse com as crianças para levantá-los. Recomende olhar
atento e anotação das cenas - data/local em que foram observadas, o que
chamou mais atenção e, se possível, fotografar algumas. Estipule prazo para
a “coleta de cenas”. Decorrido o prazo:

Forme duplas/trios na classe para relatar o que viram e decidir
quantas/quais cenas irão para cada álbum (um de respeito e um de violação
dos DDHH).

Escolha feita, os grupos redigirão cada cena em uma página: o quê,
onde, data e comentários. Estimule que intitulem as cenas: “Bairro limpo,
bairro alegre”; “Direito de ir e vir para todas as pessoas”; “Xô doença”;
“Preconceito? Eu hein?!”...

Páginas comporão os álbuns - que também receberão títulos. Se o
número de cenas comportar, mais de um álbum por categoria (respeito,
violação) deverá ser feito. Para ilustrá-los, fotografias tiradas por alunos/as
ou obtidas em revistas/jornais ou, ainda, desenhos.

Colega avalie a adequação de atividades do nível de
escolaridade que antecede/sucede o de suas turmas, em razão de

faixa etária, maturidade, interesse... e, se for o caso, utilize-as.

Obs:

Fazendo retrospecto

sua
sempre

Dos direitos
dos jovens à comunicação e à
liberdade de expressão, ao desporto e ao lazer etc.).

: como a ideia que perpassa este boletim é preparar, para novembro ou
dezembro, uma celebração dos Direitos Humanos (culminância do lema/2013), reveja propostas
das edições anteriores - para retomar o que não foi concluído ou ampliar o já feito, promover alguma
atividade ainda não realizada etc., mirando a exposição desses trabalhos (também no Encontro
Estadual, em 09/nov). Para o próprio dia da exposição, sugerimos fazer com visitantes:

Reedição da investigação recomendada na primeira atividade da edição 123.

para eles/as produzirem agenda/2014 - mesmo com exposição na própria sala, visitada
apenas por outras turmas. Replicando a atividade, sua turma demonstrará que o do lema é
compromisso de todo/a educador/a e estudante-educador/a em DDHH.

Produção de cartaz coletivo para nosso lema (se mais de um, fazer em momentos diferentes, com
novos/as visitantes), antecipada pelos exercícios propostos na edição 122. Vale usar várias folhas de papel
pardo ou cartolina coladas para produzir um grande painel (quem sabe haverá entre os/as visitantes alguém
que sabe ? Será ótimo!)

Propomos discussão do Estatuto da Juventude recém-aprovado (facilmente obtido em diversos sites,
como o do MEDH em Rede). Consideramos bem importante que os/as alunos/as conheçam essa nova lei
que diz respeito diretamente a eles/as. Recomendamos especialmente o Capítulo II (Título I)

(são referidos: direito à educação, à diversidade e à igualdade, à saúde,
São 35 artigos (do total de 48) agrupados por direitos

em 11 seções, o que facilita a do documento para trabalho em grupos. Use dinâmica escolhida pela
turma para discuti-lo e preparar sua divulgação (inclusive no evento celebrativo em pauta). Sugerimos para
esta última:

Montagem de mural itinerante com o capítulo acima, no original ou simplificado. Vale criar uma versão
ilustrada, com fotos ou desenhos representativos dos direitos.

Realização de programa jornalístico de TV que, além da notícia em si, inclua apreciação de
“comentaristas” (professores/as podem ser convidados/as a participar com seus comentários). Na
apresentação do programa no evento, visitantes serão ouvidos por “repórteres” disponíveis para
colher opiniões. Atividade simples de desenvolver, mas rica em possibilidades.

Elaboração de panfleto informativo a ser distribuído fora da escola e no evento.

Oficina

grafitar

divisão

Diante do crescimento da violência contra jovens nas
últimas três décadas -

, publicado pelo Centro de Estudos
Latino-Americanos - e das recentes manifestações

protagonizadas por esse grupo, saudamos com
(M. Nascimento), o Estatuto da

Juventude (Lei 12.852, 05/ago/2013), que define
princípios e diretrizes de fortalecimento e

organização das políticas para a juventude, em
âmbito federal, estadual e municipal, e faz

com que direitos já previstos em lei
sejam aprofundados para atender às

necessidades específicas dos
jovens.

“Mapa da Violência 2013: Homicídio
e Juventude no Brasil”

“alegria
e muito sonho”

“A perseguição a Paulo Freire
constitui um caso de perseguição
coletiva. É uma perseguição direta ao
povo brasileiro. Essa Comissão de Anistia
ao reconhecer as motivações políticas que
implicaram na aposentadoria compulsória da UFPE,
no desligamento da coordenação do Plano Nacional de
Alfabetização, na prisão por 70 dias, na expulsão do país e
em vários anos de exílio e na negativa de conceder-lhe um mero
documento de passaporte, deve conceder a Paulo Freire a condição
de anistiado político, oficializando o pedido de desculpas aos seus
familiares e amigos. Mas, acima de tudo, esse pedido de desculpas deve
ser entendido a cada um/a dos/as cidadãos/ãs que no passado, e ainda hoje,
vivem sem a possibilidade de ler a sua própria língua e assim também impedidos
de ler o mundo.” (trecho do Parecer do Conselheiro-Relator Edson Campos da
Comissão de Anistia, lido na sessão pública de julgamento de Paulo Freire)

Cartilha do Ziraldo sobre Direitos Humanos

Brasil: ditadura - militar.

.
Apresenta de forma simples e consistente a

importância e o papel dos direitos humanos em nossas
vidas. (Disponível em

(Ed Hama, 2012)
Com texto de Joana D'Arc Ferraz e Elaine de Bortone e ilustrações de Diana
Helene, esta história em quadrinhos narra momentos marcantes da ditadura

militar, a partir da historia de menina nascida no período. (Disponível em
)

http://www.mj.gov.br/sedh/documentos/CartilhaZiraldo.pdf)

http://crocomila.blogspot.com.br/2013/06/brasil-ditadura-militar-completo-e.html

Um livro para os que nasceram bem depois…

Mosaico

Temos Direito!

Enriquecen
do

a Ação

Educação Infantil (pré-escola)

e Ensino Fundamental Anos iniciais (1º, 2º e3º)

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

Sou
Tenho direito um

(nome da criança, escrito por ela).
(registro de dos direitos da Declaração)

“O combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela

mesma quanto dela faz parte o respeito que o professor deve ter à

identidade do educando, à sua pessoa, a seu direito de ser.”

Paulo Freire

Para ver/ouvir Paulo Freire em sua
última entrevista, referida na frase-

síntese deste boletim, acesse
http://www.youtube.com/watch?v=

WlErJ8poags

Nota Várias seções de O DDHH na Sala de Aula de setembro
de 2006 são dedicadas a Paulo Freire - frase síntese (em

sua própria letra), “Para refletir”, “A Sala de aula em
movimento” (atividades “Para conhecer melhor Paulo

Freire”). Pode inspirar trabalhos em homenagem a esse
importante educador brasileiro que tão fortemente

expressou nosso lema em sua vida. Consulte nosso site.

Nota
Boa Notícia!

A Novamerica está no
facebook. Visite-nos. Este é
mais um ponto de encontro

nosso.


