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NOVAMERICA tem por finalidade

promover a construção da democracia como estilo de vida

e a participação na sociedade civil, favorecer o desenvolvimento

de uma consciência latino-americana e de uma ética da

solidariedade, estimular o reconhecimento e a valorização das

diferentes culturas, no âmbito nacional e internacional, através

da promoção de processos educativos e culturais orientados

à formação de diferentes agentes sociais multiplicadores,

prioritariamente pertencentes a grupos populares e excluídos,

e à capacitação de professores/as.
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Para mim, é impossível existir sem sonho. A vida na sua
totalidade me ensinou como grande lição que é
impossível assumi-la sem risco. (Paulo Freire)

O processo complexo que temos vivido nos últimos anos, que
impactou drasticamente a conjuntura brasileira e teve a crise social,
educativa e sanitária como agravante, fez emergir de forma
incontornável problemas que foram amenizados no final da segunda
metade da década de 1990. A questão do desemprego e a falta de
segurança alimentar se combinam e trazem à cena a pobreza e o
flagelo da fome afligindo uma parcela muito grande da nossa
população.

A pandemia causada pelo Covid-19 levou a um estado de
saturação dos sistemas de saúde, ampliou o quadro de
empobrecimento da população, contribuindo para
retrocessos em termos das políticas públicas, o que afetou
de modo sistemático a efetivação de direitos fundamentais.
O governo federal e o ministério da Saúde seguiram
minimizando os riscos da pandemia. A condução da batalha
pelo controle e gestão da crise sanitária foi assumida pelos
estados e municípios. Isto não ocorreu sem tensões e
conflitos de interesses. A campanha de vacinação iniciada
em tal contexto, e sem entendimento entre autoridades, em
todos os níveis – federal, estaduais e municipal - foi marcada
por disputas, envolvendo propagandas com notícias falsas e
anúncio do presidente de que o Estado estava falido e não
havia o que ele pudesse fazer.

Foram diversas as notícias, as reportagens e os
informes de que a insegurança alimentar quase
dobrou no país, segundo dados da FAO, da
ONU e da OMS. Lamentavelmente, nosso país
voltou ao mapa da fome. No final de 2021 mais
de 40 milhões de pessoas se encontram vivendo
na extrema pobreza, com renda per capita
abaixo de 10 % do salário mínimo.

No âmbito da educação, o ano 2021 teve poucas novidades
em termos de melhoras, na comparação com o ano passado,
com muitos desafios e incertezas em torno da volta às aulas,
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seja na modalidade presencial, seja na híbrida. O retorno
presencial às aulas, em muitos dos munícipios em que o nosso
programa de formação de educadores/as é realizado,
mobilizou as escolas de modo diferente daquele relativo ao
retorno das férias. Um dos aspectos significativos a este
respeito tem a ver com o enfrentamento dos impactos da
experiência vivida nesse contexto, relativos a aprendizagem e
aos problemas sócio-emocionais causados pelo
distanciamento do espaço escolar. Alguns municípios
estabeleceram que a volta às aulas presenciais ocorreria
mediante autorização dos órgãos competentes. Em outros
municípios, a previsão de retorno às atividades presenciais foi
definida logo no início do ano letivo, mas oscilações
decorrentes das variações e altas das taxas de contaminação
incidiram nos cronogramas. O ano letivo foi paulatinamente
retomado, principalmente a partir do segundo semestre,
combinando aulas no sistema híbrido e no presencial, tendo
como ponto sensível a adesão dos estudantes e das famílias.

Quanto aos processos formativos mobilizados e
desenvolvidos pela Novamerica neste ano, tomamos
como ponto de partida as adaptações feitas em 2020 e
construímos uma proposta cuja dinâmica de trabalho
se baseou no uso intensivo de tecnologias de
informação e comunicação. Através do uso de
ferramentas tais como as plataformas digitais que
permitem a realização de reuniões e dos canais de
transmissão de vídeo, em tempo real, logramos fazer
atividades envolvendo a interação dos educadores/as
e demais sujeitos dos processos formativos. As
transmissões em tempo real contemplaram momentos
para comentários, questionamentos e, a possibilidade
de acompanhamento da transmissão. Além disso, o
vídeo fica disponível para futuras visualizações,
consultas etc. em nosso canal de YouTube.

No que se refere ao direito à educação e ao exercício da
cidadania, os enfrentamentos das questões e as
reivindicações seguiram com manifestações importantes, a
exemplo da Campanha pelo Direito à Educação na que a
Novamerica é parceira. Recordemos que uma parcela
significativa da população estudantil e igualmente de
educadores/as teve dificuldades para garantir presença nas



4

aulas remotas. Registros sobre dificuldades na
conectividade, assim como no acesso a equipamentos
foram recorrentes nos debates e discussões sobre o tema.
Providências para melhorar o acesso e a conexão, mesmo
que em algumas redes tenha sido previsto o fim do ensino
remoto, com as oscilações e mudanças em decorrências
das novas ondas de contaminação, a manutenção desta
modalidade de ensino ficou ainda comprometida, pois nas
escolas públicas, as condições para o público estudantil não
foram significativamente alteradas.

Foi considerando tal conjuntura que o lema 2021 “Proteger
a vida, Construir Saberes e Sonhos, Cuidar da casa Comum”
manteve os elementos centrais do que foi proposto no ano
passado. Consideramos oportuna a decisão de aprofundar
temas e questões referidas no processo formativo realizado
ao longo do ano. Trata de um lema que, tal como o anterior,
articula a afirmação, as reivindicações e as lutas com foco na
centralidade da vida no e do planeta. Convém lembrar, que
a crise sanitária guarda relação também com o modelo de
desenvolvimento e de consumo dominantes, assim como
com as crises ambientais e mudanças climáticas.

O lema foi bastante explorado em atividades
realizadas a partir dos diferentes programas
institucionais. Neste ano 2021, comemoramos os
30 anos de existência da Novamerica buscando
contribuir para a construção de saberes e sonhos
que nos ajudem a afirmar que outros mundos são
possíveis. Toda nossa programação de atividades
esteve orientada por esta comemoração.

Desenvolvemos o ciclo de “rodas de conversas”; elaboramos o ciclo
de oficinas pedagógicas, assim como o boletim DDHH na Sala de
Aula e o Jornal Mural que são oferecidos como subsídio para o
trabalho educativo. Trabalhamos o lema presencialmente, a partir do
segundo semestre, no Centro Novamerica de Educação Popular
com o grupo de mulheres e de crianças que frequentam as
atividades na Biblioteca Popular. A Revista Novamerica/
Nuevamerica foi uma caixa de ressonância muito importante do
lema 2021, tendo suas edições forte sintonia com temas e temáticas
a ele relacionadas, a exemplo da edição Nº 171, com o título
“Tempo de esperançar”.



Os Princípios de Ação se inter-relacionam e são concebidos de

forma dinâmica. Expressam-se de diversos modos na realização

dos diferentes programas e atividades promovidas.
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Construir a democracia

como estilo de vida

A democracia não pode ser reduzida a um rito que se vive em
determinados momentos. Trata-se de um jeito de viver, de se
relacionar com os demais, de partilhar bens econômicos, saberes,
poder, sonhos. Construir a democracia supõe articular as lutas do
nosso dia a dia com as questões estruturais que afetam o nosso país,
toda a América Latina e o macro-social e atuar de modo coerente. É
apostar que todos/as somos co-responsáveis por todos/as. É
acreditar na dimensão pública da vida e que juntos, em mutirão,
construiremos uma sociedade mais humana e justa.

Para promover a integração latino-americana é importante
aprofundar nossas raízes históricas e culturais, assim como conhecer
a problemática atual do continente. É preciso também conceber esta
integração de modo amplo, não reduzida ao econômico. Deve
favorecer os aspectos culturais, de conhecimento mútuo,
intercâmbio e criação de uma consciência comum que afirme a
busca conjunta de soluções para a difícil situação do continente.
Desenvolver a consciência latino-americana é reconhecer-nos como
cidadãos da “Patria Grande”. É fazer-nos mais sensíveis à realidade
de cada um dos países do continente. Somente assim seremos
capazes de construir uma NOVAMERICA.

Desenvolver a consciência

latino-americana
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Promover uma ética da solidariedade

Ética constitui uma das urgências básicas da sociedade em que
vivemos. Trata-se de favorecer a construção de uma nova
organizaçao social e política, na qual a vida como direito radical, a
afirmação dos direitos humanos como direitos de todos/as e a
justiça sejam práticas sociais cotidianas. Promover uma ética da
solidariedade, que privilegie os processos de participação dos
excluídos no cenário político-social e cultural, é um dos grandes
desafios que temos.

O continente latino-americano possui uma enorme riqueza cultural.
Cada país está integrado por diferentes grupos culturais: povos
originários, afro-americanos, mestiços, culturas urbanas, rurais etc.
Esta realidade não pode ser silenciada, negada, nem considerada
inferior pela cultura dominante.

Na América Latina, buscar alternativas coerentes com o seu próprio
ethos cultural e seu processo histórico significa reconhecer e
valorizar nossas culturas, conhecer nossa produção literária,
científica e cultural, favorecer suas diferentes formas de expressão,
fortalecer a relação entre educação e cultura/s, estimular o diálogo
intercultural e a participação dos diferentes grupos na construção
social, entre outros.

A NOVAMERICA aposta na construção coletiva. Juntos/as
construímos uma prática e um saber gerados e articulados com as
nossas buscas cotidianas. Aprendemos conjuntamente, cada um/a
dando a sua contribuição a partir da realidade vivida. É necessário
criar algo novo, novas categorias e novas respostas. Algumas vezes,
é preciso desaprender pois a realidade apresenta desafios que não
podem ser enfrentados com o que já dominamos.

Valorizar as nossas culturas

Caminhar juntos/as: aprendendo,

desaprendendo, criando...



A Novamerica tem os seguintes objetivos gerais orientadores de

toda sua proposta e suas ações :

Aprofundar na análise e no debate sobre a

, numa perspectiva multidisciplinar, multi-

étnica e multicultural.

Fortalecer a

, comprometendo-se

prioritariamente com os movimentos e organizações de

caráter popular.

Formar educadores como

, promotores de direitos humanos,

comprometidos com a construção de uma sociedade justa,

solidária e democrática.

Promover uma , que articule os

direitos individuais e sociais, as dimensões político-social,

educativa e cultural, e políticas tanto de igualdade quanto de

identidade.

realidade latino-

americana atual

democracia como estilo de vida e a organização

de diferentes atores da sociedade civil

agentes sociais e culturais

multiplicadores

cultura dos direitos humanos
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Objetivos Gerais do Programa:

Aprofundar a reflexão sobre a problemática atual dos Direitos
Humanos e da cidadania na América Latina;

Promover uma cidadania ativa e o desenvolvimento de uma
consciência prática dos Direitos Humanos na sociedade civil
brasileira;

Privilegiar os espaços de educação formal e não-formal como
âmbitos especialmente significativos para a afirmação dos
Direitos Humanos;

Apoiar a formação de sujeitos sociais comprometidos com a
construção da democracia em diferentes âmbitos sociais e
culturais, com ênfase especial no empoderamento de atores
sociais populares.

O ,
implementado desde a fundação da Novamerica, em 1991, tem
como eixo do trabalho a

no âmbito da educação formal e não formal, o que
determina seus objetivos específicos:

Construir práticas educativas, participativas e dialógicas;

Contribuir para a formação de sujeitos de direitos;

Desenvolver projetos educativos voltados para o exercício da
cidadania, que propiciem a corresponsabilidade na promoção
de uma cultura dos Direitos Humanos nas escolas e espaços
educativos não formais nos quais atuamos;

Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania

formação de educadores/as em Direitos

Humanos,

P R O G R A M A
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As principais estratégias de ação que articulam o programa de
formação de educadores/as em direitos humanos são:

Supõe a criação e manutenção de núcleos em diferentes
localidades, com formatos específicos e características próprias, que
aglutinam educadores/as de escolas públicas e que integram o
Movimento Socioeducativo “ Educar em Tempos Difíceis” em Brasil.
Em 2021 não foram realizadas reuniões com representantes de
núcleos que atuam nas respectivas Secretarias Municipais de
Educação, com a finalidade de fortalecer as relações de parceria,
bem como de fomentar a criação de novos núcleos. Os núcleos dos
municípios da Baixada Fluminense, região com maior incidência da
atuação da Novamerica, que fizeram o ciclo de formação foram
Duque de Caxias e São João de Meriti.

Nucleação
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Ciclo de Oficinas Pedagógicas

De acordo com o Planejamento Anual, o lema
orientou as

ações e os processos de formação de educadores/as através do
Programa do Ciclo de Oficinas 2021. Com esse lema, refletimos
sobre os desafios da educação face o cenário pandêmico que tem
evidenciado o acirramento das desigualdades, bem como a
destruição ambiental e dos direitos sociais no mundo
contemporâneo.

Ao reconhecer os limites do atual modelo hegemônico de
desenvolvimento, apostamos nas possibilidades de uma proposta
que vai na contracorrente das ideias que dão sustentação a tal
modelo. Assumimos uma perspectiva referida à pedagogia do
cuidado, buscando promover espaços de reflexão e debate sobre a
proteção da vida e o cuidado com a casa comum. Focalizamos as
dimensões política, econômica, social, ambiental, interpessoal e
pessoal considerando a relevância de esperançar e reinventar,
celebrando e comemorando o centenário de Paulo Freire e os 30
anos de existência da Novamerica.

O ciclo de oficinas 2021 foi realizado no formato adaptado ao
contexto atual, com uma parte envolvendo interação em tempo real,
síncrona e a outra, de forma assíncrona. Esta adequação em termos
do tempo de duração e da modalidade de atividades propostas
resultou em um ciclo composto de cinco oficinas com duração de 2
horas de encontro virtual coletivo e outras 2 horas de trabalho
individual, assíncrono, perfazendo um total de 20 horas de
atividades. Foram desenvolvidos 5 ciclos de oficinas com a
participação de 75 educadores/as e estudantes de pedagogia.

1. Refletir sobre a sobre a importância e o papel das políticas
públicas orientadas ao cuidado com a casa comum e a proteção
da vida em tempos de acirramento de desigualdades,
precarização dos direitos humanos e destruição da natureza.

2- Apontar princípios pedagógicos que incorporem a defesa da
vida e o cuidado com a casa comum como centro da ação
educativa

“Proteger a vida,

construir saberes e sonhos, cuidar da casa comum!”

1ª Oficina: “Proteger a vida e construir sonhos: novos

paradigmas na relação sociedade e natureza”.

.
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2ª Oficina:

3ª Oficina:

4 ª Oficina:

5ª Oficina:

1. Identificar ações de apoio mútuo, movimentos de
insurgências e resistências que afirmem o papel da cidadania ativa
e da solidariedade como um estilo de vida frente aos desafios do
mundo contemporâneo.

2. Construir práticas educativas que valorizem experiências
comunitárias orientadas à sustentabilidade da vida e estimulem a
participação cidadã.

1. Refletir sobre o papel das novas tecnologias de
comunicação e informação no contexto educacional em tempos
de pandemia e pós-pandemia.

2. Aprofundar na reflexão sobre os desafios e os
desdobramentos do ensino virtual (híbrido e remoto) nas escolas
e reconhecer a importância do Letramento Digital como
conhecimento necessário para o uso consciente dos recursos
tecnológicos, com vistas a uma cidadania crítica.

1- Analisar as contribuições do pensamento freireano para
pensar a escola como um espaço de diálogo e de construção de
saberes e sonhos.

2- Identificar práticas pedagógicas que, com base na pedagogia
freireana, favoreçam a capacidade de sonhar e construir saberes
sobre a proteção da vida e o cuidado cotidiano com a casa
comum.

1- Reconhecer o papel da escola no desenvolvimento de atitudes
de cuidado e de não violência nas dimensões pessoal e
interpessoal.

“Construir saberes, cuidar da casa comum e

da nossa comunidade!”.

“Educação e cultura digital: os desafios e as

possibilidades em tempos de pandemia e

pós-pandemia”.

“Escola como um espaço de diálogo, de

construção de saberes e sonhos”.

“Educar para o cuidado de si e do outro”.

2- Identificar atitudes e características de relações interpessoais
construtoras de um ambiente escolar não violento e
responsável pela proteção da vida.
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Fotos: 10 à 18



13

Rodas de Conversa

O ciclo de rodas de conversa realizado em 2021, em forma virtual e
intitulado foi orientado
para a formação continuada de educadores/as em e para os direitos
humanos e realizado ao longo dos dois semestres letivos. O público
preferencial deste ciclo é formado por profissionais das redes
públicas de educação dos municípios em que o Programa de
Formação de Educadores/as é realizado, mas conta também com a
participação de educadores de outras instituições e outras pessoas
interessadas, assim como, com os leitores da Revista
Novamerica/Nuevamerica. Esta é uma atividade realizada em
parceria com o Movimento Socioeducativo “ Educar em Tempos
Difíceis” , com ampla divulgação nas redes sociais e transmissão ao
vivo pelo canal da Novamerica no YouTube. O ciclo consistiu em
uma oportunidade para o diálogo e a reflexão a partir e em torno de
temas e questões relacionados com a prática educativa, focalizando
a conjuntura brasileira e latino-americana com atenção aos
problemas decorrentes da crise sanitária e educativa. Ao longo de
seis meses foram realizadas 12 sessões, tendo 760 participações e
5.100 visualizações até o final do mês de dezembro.

Os temas pautados foram definidos pela equipe do Programa
Direitos Humanos, Educação e Cidadania, considerando as várias
entradas aos temas que se articulam ao lema, sob a inspiração das
comemorações pelo centenário de Paulo Freire e os 30 anos da
Novamerica. A realização do ciclo contou com a presença de
especialistas nos temas, em cada roda de conversa. Esta colaboração
representou uma contribuição significativa ao trabalho e à imagem
pública da Novamerica. A maioria dos/as convidados atuam como
pesquisadores (as) e professores (as) de renomadas universidades
públicas e privadas, de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará
e Rio de Janeiro. Também contamos com especialistas de
instituições do México, Chile, Colômbia, Uruguai

Observamos uma oscilação no nível da participação, em termos
numéricos, ao longo da edição das oito rodas de conversa. Contudo,
a interatividade e o entusiasmo manifestados pelos participantes
foram marcantes. Em cada roda de conversa, como pode ser
percebido a seguir, os comentários e as perguntas mostravam a
receptividade e o alinhamento entre convidados (as) e participantes.

“Escola hoje – reinventar e esperançar”
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Pandemia – que Educação?

Paulo Freire presente: contribuições para a educação hoje.

As convidadas desta roda foram: Cecília
Peraza Sanginés, Doutora em sociologia (Universidade Autónoma
de Barcelona) Professora do Centro de Estudos Sociológicos da
Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional
Autônoma de México(UNAM); Bernadete A. Gatti, Doutora em
Psicologia (Universidade de Paris - França) e Pós-doutorados na
Universidade de Montréal (Canadá) e na Universidade do Estado da
Pensilvânia (USA). Pesquisadora-consultora da Fundação Carlos
Chagas e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo
e; Vera Maria Candau, Pós-doutora e doutora em Educação
(Universidade Complutense de Madri). Professora Titular do
Departamento de Educação da PUC-Rio. Coordenadora do Grupo
de Estudos sobre Cotidiano, Educação e Cultura(s) (GECEC). A
conversa se desenvolveu a partir de abordagens sobre a Educação
no atual contexto, com indicativos, pistas e saídas para lidar com as
complexidades da crise decorrente da pandemia de Covid-19. A
edição nº 169 da Revista Novamerica foi lançada neste evento.

O/as
convidado/as: Ivanilde Apoluceno de Oliveira, Doutora em
Educação; Professora Titular da Universidade do Estado do Pará –
UEPA. Coordenadora do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire e
da Cátedra Paulo Freire da Amazônia; Maria Inês Marcondes,
Doutora em Educação; Professora Associada da PUC-Rio e
pesquisadora/coordenadora do GEFOCC – Grupo de Estudos e
Pesquisa sobre Formação de Professores, Currículo e Cotidiano
Escolar e; Walter Omar Kohan: Doutor em Filosofia; Professor Titular



15

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Pesquisador do
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Cineasta de Nosso Estado
na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(FAPERJ). A partir dos estudos sobre a obra de Paulo Freire, a
conversa foi uma oportunidade de aproximação e igualmente de
aprofundamento do pensamento do patrono da Educação brasileira.

O/as
convidado/as: Angélica Alves: Pedagoga pela PUC-Rio. Especialista
em gestão escolar e orientação educacional. Professora do Ensino
Fundamental e atualmente coordenadora pedagógica da Escola
Municipal Bernardo de Vasconcelos. Ana Paula Batalha Ramos:
Pedagoga. D specialista em p
f d e;
Luciano Moraes Barboza: Licenciado em física pelo CUMSB. Pós-
graduado em Educação pela Universidade Estácio de Sá.
Coordenador Pedagógico do Colégio Franco-Brasileiro. Os desafios
atuais do ensino híbrido para reinventar e esperançar nossas ações
em favor do ensino de qualidade, bem como as experiências vividas
e alternativas construídas nas escolas, ao longo de 2020, foram
tematizadas nas discussões e reflexões do/as convido/as desta roda.

Ensino hibrido na escola atual: possibilidades e limites.

outora em Educação. E sicopedagogia,

ilosofia e ocência. Diretora das unidades do Colégio Cruzeiro.

Foto: 24 à 28
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Proteger a vida e construir saberes: comunidades tradicionais e

cuidado do planeta.

Escola, Pedagogia do Cuidado e Saúde Emocional: desafios atuais.

Os/a convidados/as foram: Domingos Nobre -
Professor associada do Instituto de Educação de Angra dos
Reis/UFFF e Coordenador Pedagógico do Curso de Magistério
Indígena (Angra dos Reis/Paraty) e do Programa “ Escolas do
Territórios” ; Marize Vieira de Oliveira Pará Rete(nome Guarani) –
Doutoranda em Educação (UFF). Professora de História (SME de
Duque de Caxias). Presidente da AIAM – Associação Indígena
Aldeia Maracanã e Coordenadora do ISPO – Aldeia Jacutinga.
Conselheira do CEDIND (Conselho Estadual dos Direitos Indígenas
do Rio de Janeiro) e; Ronaldo dos Santos, Coordenador Nacional da
CONAQ (Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas), Músico e graduando em História.

As convidadas foram: Marcela Teixeira Giro Correia – Pedagoga.
Psicóloga. Psicopedagoga clínica e institucional. Psicóloga do
Núcleo Multiprofissional da Secretaria Municipal de Educação de
Duque de Caxias; Denise Cruz - Professora. Pedagoga pela UERJ.
Especialista em Educação pela Universidade Federal Fluminense.
Integrante da Equipe de Educação Infantil da SEMED Nilópolis.
Mulher Negra. Mãe de Carolina e; Luana Cerqueira da Silva -
Psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Especialista em psicopedagogia institucional. Mestranda em saúde
mental pelo IPOB/UFRJ. Psicóloga da Prefeitura de SJM e do CAPS
de Itaguaí.

Foto: 35 à 40

Foto: 41 à 46
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Pandemia e subjetividade.

Pandemia, saúde e qualidade de vida.

Os/a convidados/as foram: Olga
Consuelo Vélez: Doutora em Teologia pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Professora de Teologia da Fundação
Universitária San Alfonso (Bogotá). Professora convidada em
diversas universidades nacionais e internacionais. Autora de livros e
artigos; Joel Birman: Psicanalista, Membro efetivo do EBEP e do
Espace Analytique (França). Prof. Titular do Instituto de Psicologia e
pesquisador do PPG de Teoria Psicanalítica da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Diretor de Estudos em Letras e Ciências Humanas,
Universidade Paris VII e; Hans Oleg Olvera Trejo: Psicoterapeuta.
Graduado em Psicologia pela Universidade Nacional Autônoma do
México. Mestre em Psicanálise Infantil pelo Instituto de Pesquisa em
Psicologia Clínica e Social. Doutor em Pesquisa Psicológica pela
Universidade Ibero-americana e em Pesquisa Psicanalítica pelo
Colégio Internacional de Educação Superior. Professor da
Universidade das Américas Puebla (México).

O/as convidado/as foram:
Débora Tajer; Doutora em psicologia pela Universidade de Buenos
Aires (UBA). Prof. da Cátedra Introdução aos Estudos de Gênero e
da Cátedra Saúde Pública/Saúde Mental da Faculdade de
Psicologia da UBA. Diretora do Programa de Atualização em
Gênero e Subjetividade na Pós-Graduação da Faculdade de
Psicologia da UBA; Adriane Ribeiro Rosa; Professora do
Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Pesquisadora em Saúde Mental - Laboratório de Psiquiatria
Molecular, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Coordenadora de

Foto: 47 à 52
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Pós-graduação em Farmacologia e Terapêutica da UFRGS.;
Fernando Aith; professor Titular da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP). Diretor Geral do Centro de
Pesquisas em Direito Sanitário da USP e; Roberta de Freitas
Campos, Doutora em Saúde Global e Sustentabilidade pela
Universidade de São Paulo/Université de Nantes. Prof. da Escola
Fiocruz de Governo. Prof. colaboradora do Doutorado em Saúde
Global e Sustentabilidade da FSP/USP. Vice-Coordenadora do
Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde da
Fiocruz, Nethis/Fiocruz.

As convidadas foram: Socorro Calhau, Professora da
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em
Educação de Jovens e Adultos. Coordenadora do Projeto de
Extensão “ Do Cárcere à Universidade” , na UERJ; Cláudia Araújo dos
Santos Bayerl, Mestre em Educação pela Universidade Federal
Fluminense (UFF). Professora no Curso de Formação de Professores
da Rede Estadual de Educação. Orientadora Pedagógica da
Educação de Jovens e Adultos na secretaria municipal de Educação
de Nilópolis. Maria de Nazaré Zenaide, Doutora em Educação pela
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Professora da UFPB.
Membro do Grupo de Pesquisa da Pedagogia Paulo Freire
(GEPPF/UFPB); do Grupo de Pesquisa Memória, Política e Direitos

Educação de Jovens e Adultos e reinvenção da escola em tempo de

pandemia.

Foto: 53 à 58
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humanos (CCHLA/UFPB) e da Rede Brasileira de Educação em
Direitos Humanos (ReBEDH).

Apoio: Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos
(ReBEDH) – Articulação Rio de Janeiro

O/as convidado/as foram: Frei Betto, Frade
dominicano. Estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia.
Membro do Conselho Consultivo da Comissão Justiça e Paz de São
Paulo. Doutor Honoris causa em Filosofia pela Universidade de
Havana. Autor de numerosos livros e artigos; Mary Margot Larrosa
Goitia, Professora de História. Licenciada em Educação em Estudos
Sociais. Pós-graduada em Psicologia Sistêmica e Famílias, UCUDAL,
Uruguai. Docente da Faculdade de Teologia do Uruguai. É membro
do Conselho de Redação da Revista Novamerica e; Maria Clara
Bingemer, Professora titular no Departamento de Teologia da PUC-
Rio. Doutora em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade
Gregoriana. Pesquisa e estuda o pensamento e os escritos de
místicos contemporâneos e da interface entre Teologia e Literatura.

Tempo de Esperançar.

Foto: 59 à 63

Foto: 64 à 68



América Latina e cultura escolar- experiências insurgentes.

Proteger a vida, construir saberes e sonho, cuidar da casa comum.

Os/a
convidados/as foram: Nídia López Rivera, Licenciada em
Matemáticas por la Universidad Pedagógica Nacional. Professora en
el Liceo Segovia – Bogotá – Colombia; Edson Antoni, Doutor em
História pela PUC-RS e Pós-Doutor pela UFRGS. Professor do
Colégio de Aplicação da UFRGS – Porto Alegre – Brasil; Vicente
Ramírez Hermosilla, Magister en Pedagogía Aplicada. Orientador
Educaional. Profesor de Artes Musicales. Profesor en el Colegio
Institución Teresiana – Santiago - Chile e; Thiago Vinicius Costa
Vieira, Bacharel e Licenciado em Letras Português – Espanhol pela
UFRJ. Professor no Colégio Teresiano CAP/PUC - Rio de Janeiro –
Brasil.

Os/a convidados/a foram: Ailton Krenak, filósofo, pesquisador,
poeta e autor de vários livros. Professor Honoris Causa pela
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e uma das mais
importantes lideranças do movimento indígena brasileiro. Mônica
Pilz Borba, formada em pedagogia e gestão ambiental. Diretora
executiva da Casa do Rio, fundadora do Instituto 5 Elementos –
Educação para a Sustentabilidade, autora de inúmeras publicações
e; Carlos Rodrigues Brandão, psicólogo, poeta, mestre em
Antropologia Social e doutor em Ciências Sociais, é professor titular
do Instituo de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade de
Campinas, autor de diversos livros.
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Foto: 69 à 74

Foto: 75 à 78
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Produção de conteúdo em vídeos

Neste ano de 2021 iniciamos também conjuntamente com a equipe
do Programa de Educação Popular, uma programação através da
elaboração de um vídeo pedagógico focado numa data de
comemoração internacional relacionada com a informação,
afirmação e defesa dos direitos humanos. Este material é um subsídio
para as educadoras e educadores em direitos humanos e um
complemento ao trabalho orientado através do Boletim DDHH na
Sala de Aula. Está, portanto, orientado ao mesmo público do ciclo de
oficinas, ou seja, profissionais das redes públicas de educação dos
municípios em que o Programa de Formação de Educadores/as
desenvolve atividades. Sua divulgação é feita através do mesmo
canal institucional e podem ser acessados pelo público em geral. O
critério para a seleção das datas foi a possibilidade de diálogo e
interlocução com os conteúdos das matérias trabalhadas na sala de
aula. Discutir esses direitos fundamentais com e entre alunos e
professores é uma oportunidade de promover a convivência, as
trocas de experiência e a cidadania no ambiente educacional. Ao
longo de seis meses foram realizados 07 vídeos, sendo que um dos
títulos tem versão em português e em espanhol. O total de
participações e visualizações até o final do mês de dezembro foi de
2.292.

O vídeo é um convite
à conhecermos mais sobre a importância da
data e da relação que ela tem com os direitos
humanos.

O vídeo é uma
iniciativa institucional de apoio na
divulgação do Pacto, uma estratégia para
promover discussões e reflexões para
torná-lo concreto. O vídeo tem uma
versão em espanhol.

O vídeo faz um alerta acerca dos
temas centrais para a redução da violência,
afim de conscientizar as pessoas sobre o
tema.

Dia Internacional do Meio Ambiente e

Universal da Ecologia:

Pacto Educativo Global:

Dia Internacional do Desarmamento

Mundial:



Fotos: 79 à 86
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Dia Internacional da Juventude:

Dia Internacional da Paz:

Dia Internacional da Erradicação da

Pobreza:

Dia Internacional de Combate a Violência

Contra a Mulher:

Dia Internacional dos Direitos Humanos:

O vídeo
destaca o papel dos jovens nos processos
de mudanças e debater, bem como
assinala os desafios enfrentados pela
juventude mundial.

A finalidade desta
comemoração é sensibilizar as pessoas para a
necessidade da paz no mundo, e também
impulsionar atos, ações educativas, obras,
e v e n t o s q u e c o n t r i b u a m p a r a o
enfrentamento dos conflitos entre povos e a
consagração da paz mundial.

O vídeo ressalta que a data tem o
objetivo de conscientizar a sociedade e os
governos de todo o mundo sobre o
elevado número de pessoas ainda vivendo
em situação de extrema pobreza,
exposição à miséria, fome crônica e
violência.

O vídeo nos convida a
transformarmos a nós mesmos e as nossas
realidades para que a violência contra a
mulher seja compreendida como algo
importante e que precisa ser erradicada.

O vídeo é um convite à reflexão sobre o
significado da Declaração Universal
dos Direitos Humanos como uma
norma comum a todas as nações para
proteção de direitos e liberdades
individuais e coletivas.

Tanto os vídeos como as rodas de conversa já referidas ficam
disponibilizadas para acesso ao público no nosso canal de YouTube
que conta já com 671 inscritos.

https://www.youtube.com/c/Novamerica1991



OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO EM

DIREITOS HUMANOS EM FOCO

Promovido pela Novamerica, GECEC (Grupo de Estudo sobre
Cotidiano, Educação e Cultura/s) e Movimento Socioeducativo
Educar em Tempos Difíceis (MSE-Brasil), o Observatório de
Educação em Direitos Humanos em Focos se configura como
importante espaço para veicular informações referidas ao tema,
oferecer subsídio para o aprofundamento e a discussão sobre
perspectivas teóricas, políticas públicas e práticas no âmbito da
Educação em Direitos Humanos. As atualizações da plataforma são
realizadas quinzenalmente, oferecendo sobretudo aos
educadores/as que participam dos processos de formação
realizados pela Novamerica, integrantes do MSE-Brasil, e ao público
interessado pelo tema dos direitos humanos, uma seleção de
materiais ali disponibilizadas. A cada atualização, as pessoas inscritas
na mala de envio são informadas sobre textos, artigos e/ou notícias
relativas à temáticas que lhes são afins, de interesse sobretudo dos
educadores/as sensíveis à educação em direitos humanos. O
Observatório está disponível em: http://www.observatorio

edhemfoco.com.br

PROJETO AMANHECER

O Projeto Amanhecer sofreu os efeitos da pandemia e a paralização
do ensino presencial fez que não fosse possível desenvolver
voluntariado e articulação entre alunos de uma escola particular e
duas escolas municipais, localizadas no bairro da Gávea no Rio de
Janeiro.

o
a
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PUBLICAÇÕES

Na área de publicações, durante o ano, a equipe do Programa de
Direitos Humanos, Educação e Cidadania elaborou os seguintes
materiais:

5 edições do boletim mensal . O
boletim foi publicado em formato digital e está disponível na
internet.

“DDHH na Sala de Aula”

3 edições do , em
formato digital, com distribuição a
ser feita como complemento ao
“DDHH na sala de Aula”,
disponível também em internet.

“Jornal Mural”
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Além das publicações relacionadas acima, foram elaborados
materiais de diversos tipos para a divulgação de atividades e
promocional – cartazes, adesivos, cartões, calendário, marcador de
livro etc. – sobre o lema do ano: “Proteger a Vida, Construir Saberes

e Sonhos, Cuidar da Casa Comum”.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A equipe do Programa Direitos Humanos, Educação e Cidadania
participou em diferentes eventos online ao longo do ano. As
participações da equipe se adequaram ao formato estabelecido seja
no âmbito acadêmico, seja nos demais espaços de formação
continuada, como possibilidade de divulgação do trabalho
desenvolvido pela Novamerica.

Os principais destaques deste ano foram: participação e
apresentação de trabalhos de integrantes da equipe no XX Encontro
Nacional de Didática e Prática de Ensino “Fazeres-Saberes
Pedagógicos: diálogos, insurgências e políticas, em formato virtual,
organizado no Rio de Janeiro; participação no Seminário
Continental digital sobre “Democracias, Tecnologías, Educaciones:
Desafíos en tiempos de pandemia”, organizado pelo Movimiento
Socioeducativo Educar en Tiempos Dificiles; no Seminário sobre
“Democracia y Educación: processo inconcluso en Latinoamérica”,
na República Dominicana; no Encontro Nacional de Educação em
Direitos Humanos: uma rede em construção, organizado pela Rede
Brasileira de Educação em Direitos Humanos.

Um membro da equipe participa como assessora internacional no
Projeto Interinstitucional sobre Formação em Valores e Direitos
Humanos na Formação Docente, realizado entre três universidades:
a Universidad de Costa Rica, a Universidad Nacional de Costa Rica e
a Universidad de Osnabrück da Alemania.
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O em quase três décadas
e em tempos de pandemia permanece com credibilidade, respeito e
atuação no município de Sapucaia, RJ, e municípios vizinhos,
desenvolvendo o através da
promoção de atividades de caráter socioeducativo, alcançando
pessoas de diferentes faixas etárias, de crianças a adultos,
professoras/es e estudantes do curso de Formação de Professores e
Pedagogia.

Estimular o gosto e o prazer pela leitura entre crianças,
professoras e frequentadores da Biblioteca através do
empréstimo de livros, e atividades programadas com crianças;

Aprofundar a temática do lema 2021 da Novamerica
c

nas atividades desenvolvidas;

Utilizar os materiais da PSE, Observatório, DDHH na Sala de
Aula, lives, Jornal Mural e a Revista Novamerica nos espaços
de formação da equipe;

Centro Novamerica de Educação Popular

Proteger

a vida, construir saberes e sonhos, cuidar da casa omum!

Programa de Educação Popular

Objetivos Gerais do Programa:

Promover processos que levem a uma cidadania crítica,
participativa, solidária e perseverante através das divulgações
do DDHH na Sala de Aula, Jornal Mural e promovidas pela
Novamerica;

Incentivar a participação ativa e cidadã de mulheres através de
contatos virtuais e presenciais;

lives

P R O G R A M A
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Nesse tempo de pandemia e com algumas flexibilizações ficamos
atentos ao trabalho híbrido, atendendo o público, com os
protocolos necessários e priorizando a formação pessoal e da
equipe, através de lives, seminários, programas educativos,
encontros virtuais com as crianças e mulheres das nossas atividades
e leituras com objetivos de aprofundar os conhecimentos e adquirir
novos.

As rodas de conversa com temas e temáticas com foco no
lema 2021 e em educação foram momentos significativos de
formação da equipe, tanto em termos pessoais quanto para o
trabalho no Centro Novamerica.

Nesse ano, a Biblioteca Popular teve como eixo condutor o lema
da Novamerica “Proteger a vida, Construir saberes e sonhos,
Cuidar da casa comum!”, que propiciou atividades específicas, de
formação da equipe com , estudos, seminários e contatos
virtuais e presenciais com o Grupo de Mulheres e responsáveis
pelas crianças das atividades do Centro Novamerica e, no
segundo semestre, presenciais com crianças a partir de 06 anos
com atividades programadas.

Este ano não foi trabalhado o Ciclo de Oficinas Pedagógicas
virtuais por não ter sido confirmado pelas Secretarias de
Educação dos municípios de Sapucaia e Três Rios/RJ, alegando
que os professores estavam atarefados com o ensino remoto o
que demandava um grande esforço e tempo dos mesmos.

online

lives

1)

O é constituído de dois
subprogramas:

Programa de Educação Popular

2)

Biblioteca Popular

Direitos Humanos, Educação e Cidadania.
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BIBLIOTECA POPULAR

S U B P R O G R A M A

Este ano o subprograma desenvolveu atividades de educação não
formal, com os seguintes :

Desenvolver processos para despertar a familiaridade com
livros, pedindo às crianças que enviem fotos de suas leituras e
atividades;

A partir da flexibilização da Secretaria de Saúde, desenvolver
atividades programadas com crianças a partir de 06 anos;

Enviar via redes sociais o boletim DDHH na sala de aula e o
Jornal Mural que, direta ou indiretamente, levem à reflexão
sobre os Direitos Humanos, os Direitos da Criança e do
Adolescente, o Meio Ambiente e outros temas cruciais para o
momento atual;

Divulgar as Rodas de Conversas da Novamerica;

Enviar para o grupo de Mulheres mensagens de força na
caminhada e apoio solidário e encontro presencial a partir da
flexibilização sanitária;

Oferecer a Brinquedoteca para atividades livres e orientadas
todas às quintas feiras, das 14 horas às 16 horas com contação
de histórias, atividades variadas e empréstimo de livros para
crianças a partir de seis anos de acordo com os protocolos
sanitários.

objetivos específicos

Fotos: 101 à 113
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Estratégias utilizadas:

De acordo com a clientela e o objetivo em vista as estratégias foram:

Novembro: Dia internacional de Combate à violência contra a
mulher.

Comunicação via redes sociais para o público alvo;

Registro dos livros doados ao Centro Novamerica;

Registro dos frequentadores no Centro Novamerica e o motivo
da visita;

Intercâmbio virtual entre as professoras e os responsáveis pelas
crianças;

Entrega de material via WhatsApp para professoras/es;

Sugestões de livros via WhatsApp;

Mensagens via WhatsApp para o grupo de mulheres
incentivando-as na caminhada e também um encontro
presencial;

A partir de outubro, atividades programadas com as crianças no
Centro Novamerica;

Gravação de vídeos pela equipe com os seguintes temas:

Junho: Dia Internacional do Meio Ambiente;

Julho: Dia Internacional do Desarmamento Mundial;

Agosto: Dia Internacional da Juventude;

Setembro: Dia Internacional da Paz;

Outubro: Dia Internacional para Erradicação da pobreza;
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Atividades Realizadas:

Eventos externos:

Biblioteca Popular

Consultas e empréstimos

A Biblioteca no Centro Novamerica
desenvolveu para crianças e adultos:

Cadastros de sócios;

Empréstimos de livros;

Espaços para leitura e atividades programadas para crianças a
partir de 06 anos;

Bazar Solidário;

Encontro de Mulheres Virtual e presencial.

– Mesmo em tempos de pandemia,
neste ano foram atendidas 368 pessoas e emprestados 167 livros
e o Centro Novamerica recebeu para o enriquecimento do
acervo da Biblioteca 282 livros.

om mensagens virtuais
para as professoras;

no Projeto Light
Recicla “Reciclar é um bom negócio”.

Com Oficina de brincadeiras para crianças valorizando o Dia da
Consciência Negra;

Envio do
boletim DDHH na sala de aula, Jornal Mural e divulgação das lives
promovidas pela Novamerica;

: Participação no Conselho
Comunitário da ASSAPRAD- para acompanhar a programação da
emissora.

Parcerias com as escolas Municipais

Parceria com a Secretaria de Meio Ambiente

Atividades com o grupo Mulheres Pretas Brasileiras (MPB):

Secretaria Municipal de Educação de Três Rios

Rádio Nova Onda FM 87.7Mhz

: C

–

Fotos 114 à 135
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O Centro Novamerica de Educação Popular mesmo em tempos
de pandemia e retomando aos poucos as atividades normais,
continuou aprofundando as diversas dimensões do nosso lema na
perspectiva da educação em direitos humanos, na pedagogia dos
cuidados e tendo presente a problemática municipal, nacional e
planetária marcada pela dura realidade do Covid-19. Ele continua
sendo respeitado, solicitado e valorizado pela qualidade e
responsabilidade de seu trabalho nas contribuições que
correspondem às necessidades das/os professoras/es, estudantes
do nível Fundamental ao Superior principalmente o Curso de
Pedagogia.

Atualmente a Biblioteca do Centro Novamerica tem um acervo de
8.496 livros, uma Brinquedoteca e 2.731 sócios representando
todas as faixas etárias.



P R O G R A M A
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O Programa seguiu desenvolvendo seus dois eixos de atuação
organizar espaços de debate e discussão sobre a realidade latino-
americana e a conjuntura brasileira, conjuntamente com o Programa
de Direitos Humanos, Educação e Cidadania e o Movimento
Socioeducativo “Educar em Tempos Difíceis”, assim como
editar, divulgar e promover a Revista latino-americana
Novamerica/Nuevamerica.

Em 2021, o programa apoio e divulgou as Rodas de Conversa ao
vivo do ciclo de reflexão e debate intitulado

já referidas no Programa de Direitos
Humanos, Educação e Cidadania. Destaca-se a realização conjunta
do Seminário Nacional da Proposta Socioeducativa “Educar em
Tempos Difíceis”. O foi realizado em dois
momentos:

O/as convidado/as
foram: Catarina de Almeida Santos, professora da UnB e
representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação;
Rossano Cabral Lima, professor e diretor do Instituto de Medicina
Social da UERJ e; Carolina Felipe Jango da Silva, professora e
diretora do Instituto Federal de Educação de São Paulo.

O/as convidado/as foram:
Daise dos Santos Pereira, professora da Rede Municipal de
Educação Magé; Robson Alexandre de Moraes, orientador
pedagógico na rede municipal de educação de Campinas; Maria
Beatriz Leão, professora de História no Colégio Teresiano, Rio de
Janeiro.

“Escola hoje –

reinventar e esperançar”,

Seminário Nacional

“Escola hoje: reinventar e esperançar”.

Práticas pedagógicas: insurgências.
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Fotos: 136 à 145
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A , a partir de 2020, passou a ser
editada e distribuída exclusivamente na sua versão digital. Além
desta sintonia com a conjuntura que se estabeleceria a partir da
efetivação desta mudança, os temas pautados ao longo do ano
mostram a sintonia da revista com questões e desafios decorrentes
das transformações estruturais recentes. Uma estratégia de
divulgação usada em 2020 e que foi mantida em 2021 foi a
realização de rodas de conversas para o lançamento de edições da
revista tendo a participação de articulistas tanto do Brasil quanto de
outros países, como Argentina, Colômbia e México, que
contribuíram com artigos nesses números. Além disto, ao longo
deste ciclo foram sorteadas assinaturas ao público participante das
rodas de conversas, também como outra estratégia de divulgação.
Concluímos o ano com 3.600 leitores/as cadastrados que recebem
sistematicamente cada edição da revista residentes em quarenta
países dos quatro continentes: América, África, Asia e Europa.

As reflexões
apresentadas pelos especialistas buscam situar a
grave crise instalada por conta da pandemia
provocada pela COVID 19. Todos se dedicaram a
apontar alguns caminhos, algumas saídas, para
vencê-la. As convidadas foram: Cecília Peraza
Sanginés, professora do Centro de Estudos
Sociológicos da Faculdade de Ciências Políticas e
Sociais da Universidad Nacional Autónoma de
México; Bernadete A. Gatti, pesquisadora-
consultora da Fundação Carlos Chagas e membro
do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e;
Vera Maria Candau, professora titular emérita do
departamento de Educação da PUC-Rio. Membro
da equipe Novamerica.

Esta foi a roda de
conversa em que a edição nº 170 da revista foi
lançada. Na ocasião, os/a panelistas partilharam
reflexões e debates sobre dimensões relativas ao
tema da pandemia da Covid-19, abordando
questões sobre limites e possibilidades referentes
ao controle da disseminação, das medidas de
prevenção e de proteção. Foram convidados/a:
Olga Consuelo Vélez, professora de Teologia da

Revista Novamerica / Nuevamerica

Pandemia – que Educação?

Pandemia e subjetividade.

Fotos: 146 e 147

Fotos: 148 e 149
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Fundação Universitária San Alfonso; Joel Birman,
professor titular do Instituto de Psicologia e
pesquisador do PPG de Teoria Psicanalítica da
UFRJ, pesquisador associado do Laboratório
“Psicanálise, Medicina e Sociedade”, da
Universidade Paris VII e; Hans Oleg Olvera Trejo,
psicoterapeuta e pesquisa sobre psicanalítica pelo
Colégio Internacional de Educação Superior.

Esta roda de
conversa teve o mesmo título da edição nº 170 da
revista. A conversa foi em torno dos temas:
violações dos direitos humanos, enfrentamento da
saúde global – física e mental –, problemas
referentes as políticas públicas. O/as convidado/as
foram: Débora Tajer, professora da Cátedra
Introdução aos Estudos de Gênero e da Cátedra
Saúde Pública/Saúde Mental da Faculdade de
Psicologia da UBA, diretora do Programa de
Atualização em Gênero e Subjetividade na Pós-
Graduação da Faculdade de Psicologia da UBA;
Adriane Ribeiro Rosa, professora da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora em
Saúde Mental - Laboratório de Psiquiatria
Molecular, Hospital de Clínicas de Porto Alegre;
Fernando Aith, professor titular da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP),
diretor geral do Centro de Pesquisas em Direito
Sanitário da USP e; Roberta de Freitas Campos,
professora colaboradora do Doutorado em Saúde
Global e Sustentabilidade da FSP/USP. Vice
Coordenadora do Núcleo de Estudos.

As matérias tratadas na
edição nº 171 da revista serviram à reflexão sobre
os sinais de esperança presentes em diferentes
campos do pensamento e da ação. Tais sinais foram
apresentados segundo perspectivas como a
política, a teológica, a sanitária e ambiental
enfatizando os âmbitos da família, do coletivo, dos
movimentos socias no que se refere às ações
solidárias e de acolhimento ao outro. O/as

Pandemia, saúde e qualidade de vida.

Tempo de Esperançar.



convidado/as foram: Frei Betto, frade dominicano,
membro do conselho consultivo da Comissão
Justiça e Paz de São Paulo; Mary Margot Larrosa
Goitia, professora de História, licenciada em
Educação em Estudos Sociais, membro do
Conselho de Redação da Revista Novamerica e;
Maria Clara Bingemer, professora titular no
departamento de Teologia da PUC-Rio, pesquisa e
estuda o pensamento e os escritos de místicos
contemporâneos e da interface entre Teologia e
Literatura.

Além das edições já referidas, foi também editado o
nº 172, intitulado contribuições à
reflexão e ao debate sobre a diversidade e as
características culturais do povo latino-americano e
caribenho, focalizando este ofício que envolve arte
e técnica. As abordagens e imagens apresentadas
tecem histórias, memórias, tradições, crenças,
hábitos, identidades, sobre os diferentes materiais
transformados em objetos artísticos e/ou utilitários.

Neste ano, seguimos afirmando que que
todas as edições da revista foram bastante
valorizadas pelos/as leitores/as em razão
da atualidade e da qualidade da temática
abordada, com conteúdos consistentes.
Os temas e as questões abordados
mostram as conexões e as problemáticas
comuns ao nosso continente. Um
destaque especial pode ser feito ao nº 171,
intitulado “Tempo de esperançar”. Ele
trouxe contribuições que procuram refletir
sobre os vários sinais de esperança
presentes em diferentes campos do
pensamento e da ação. Recordando a
Paulo Freire quando afirmava que “é
preciso reencontrar razões para a
esperança na desesperança”.

Artesanato, com
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Para a Novamerica, estabelecer parcerias e relações institucionais é
uma estratégia que favorece a articulação, o intercâmbio, a
otimização de recursos e a construção de propostas de alternativas
no âmbito local, nacional e internacional.

Em 2021, em virtude da continuidade do regime de distanciamento
social, vigente desde o início do ano passado, devido à pandemia, as
parcerias e relações institucionais exclusivamente em formato digital
foram mantidas.

Neste sentido a Novamerica manteve as seguintes parcerias:

Colégio Teresiano, Rio de Janeiro/RJ

Escola Municipal Luiz Delfino, Rio de Janeiro/RJ

Escola Municipal Julio de Castilhos, Rio de Janeiro/RJ

Escolas da Rede Municipal de Educação de Três Rios/RJ

Escolas da Rede Municipal de Educação de Sapucaia/RJ

CIEP- Dr.Luiz José Daflon Gomes, Sapucaia/RJ

Colégio Estadual Maurício de Abreu, Sapucaia/RJ

Escola Municipal Boa Sorte, Sapucaia/RJ

Escola Estadual Municipalizada Pião, Sapucaia/RJ

Escola Municipal Theodora, Sapucaia/RJ

GECEC (Grupo de Estudo sobre Cotidiano, Educação e
Cultura/s), Departamento de Educação da PUC-Rio

Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias/RJ
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Secretaria Municipal de Educação de Itaguaí/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Mesquita/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Três Rios/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Mangaratiba/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Japeri/RJ

Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia/RJ

Secretaria Municipal de Assistência Social de Sapucaia/RJ

Radio Nova Onda FM 87.7 Mhz de Sapucaia/RJ

Associação Ação da Cidadania/RJ

Quanto à participação em redes, no âmbito nacional a Novamerica
manteve a parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, acompanhando e participando de atividades conjuntas.
Também, o Centro Novamerica de Educação Popular seguiu
acompanhando as questões relativas aos conselhos nos quais tem
participado na cidade: o Conselho Municipal de Educação, pela
Secretaria Municipal de Educação, o Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), pela secretaria de Ação Social
e o Conselho Comunitário da ASSAPRAD para acompanhar a
programação da emissora.

A participação institucional na Rede Brasileira de Educação em
Direitos Humanos (ReBEDH), que fora relançada e reativada no final
do ano 2020, teve desdobramentos consistente. A Novamerica está
participando na coordenação estadual da articulação da ReBEDH,
que periodicamente realiza reuniões tanto no nível local quanto no
nacional. Esta participação também ocorreu em outras modalidades,
destacando-se a mesa de debates “ O que é Educação em Direitos
Humanos?” e entrevistas online, com duas integrantes da equipe.

Outra participação institucional importante se deu no “ Lançamento
do Boletim Panorama Quilombola (BPQ) - Corpo/Consulta
Prévia/Contribuições Pós-coloniais” , com a participação de duas
integrantes da equipe, uma como moderadora do debate e a outra
como debatedora O BPQ é um projeto do Programa Quilombos:
memórias, configurações regionais e os desafios da

,

.



desdemocratização, desenvolvido pelo Núcleo Afro-Cebrap em
parceria com o LaPPA - Laboratório de Pesquisa e Extensão com
Povos Tradicionais e Afro-Americanos, da Unicamp. A Novamerica
também veiculou a transmissão do evento no canal em uma rede
social.

No nível da América Latina, a Novamerica deu continuidade ao
processo de articulação e mobilização do Movimento Sócio-
Educativo – – tanto em âmbito nacional,
quanto do continente. Destacando-se a continua socialização de
diferentes tipos de materiais na página virtual do movimento.

“Educar em tempos difíceis”

Foto: 155 à 161
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A Novamerica vem sendo financiada com recursos provenientes de
fontes nacionais e internacionais. Durante o ano 2021, os recursos
nacionais vieram fundamentalmente do apoio recebido da Inter
Cultural, sociedade civil sem fins lucrativos, de convênios com
algumas organizações parceiras e pela prestação de serviços por
diversas assessorias.

09% Agências de Cooperação Internacional

56% Agências e entidades brasileiras

35% Venda de produtos e serviços

Origem dos Recursos
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DIRETORIA DA

PESSOA

JURÍDICA
Maria Angélica Lauriano

Angela Corrêa
Margarida de Souza Neves

Susana Sacavino

Vera Maria Candau

Daniela Valentim
Letícia Rodrigues Fortes

(presidente)

(coordenadora executiva)

COMITÊ GERAL

COLABORADORES

No ano de 2021, a equipe da Novamerica contou com a
colaboração de vinte e uma pessoas, das quais seis trabalharam
como voluntárias e quinze com diferentes dedicações de tempo e
regime de trabalho.

Fotos:
Alexandre Firmino

Composição Gráfica:
Compañía Visual Manteca

EQUIPE

PERMANENTE

Alexandre Firmino

Adélia Simão e Koff

Cecília Martha Botana

Cleonice R. BiréLoquê

Darcília Pereira de Souza

Ediléia de Carvalho Souza Alves

Edineia Rodrigues Fortes

Juliana Lima Faustino

Marinauva de Azevedo Souza

Marcos Xavier da Conceição

Maria da Consolação Lucinda

Milena Rodrigues de Castilho

Rogério de Souza Cardoso

Sílvia Maria Fangueiro Pedreira

Susana Sacavino

Vera Maria Candau

Yasmim da Paz Pereira


