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Para r
Refleti

No texto que se segue, Viviane Amorim retoma a reflexão sobre a Educação em Direitos Humanos,
apontando alguns de seus aspectos fundamentais, assim como a prosseguir o caminho trilhado por
Lucinda, na edição anterior. Embora distintos em abordagem, os textos têm em comum o mesmo
foco: a garantia da dignidade humana para tod@s.

Por que educarmos em direitos humanos ontem, hoje, sempre?
Viviane Amorim - Novamerica

Como viver e educar em um mundo onde ainda existem
homicídios com a justificativa de limpeza étnica como aqueles
ocorridos na Noruega em 2011 - caso Breivik - e em 2012 em
Toulouse na França, em uma escola judia? Que mundo é esse
onde outras formas de violência, como a frase racista seguida de
suástica no muro da Escola Municipal de Educação Infantil Guia
Lopes, em São Paulo em 2011 -“ Vamos cuidar do futuro de nossas
crianças brancas! - e a agressão física a homossexuais e mulheres
rotineiramente persistem?
Todos esses exemplos ocorreram em diferentes lugares e
teoricamente em culturas tão distintas uma das outras. No
entanto, retratam a mesma intolerância frente à diferença.
Constatar a existência do outro e nos limitarmos unicamente a
sermos condescendentes com ele, significa a não aceitação das
distintas identidades culturais (Andrade, 2009). São vários os
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trágicos casos de racismo, aparofobia , sexismo, homofobia,
intolerância religiosa e xenofobia que nos desafiam na vida
cotidiana.
Assim nos perguntamos: que sociedade e proposta/s de
educação temos e queremos? A inter-relação entre a diferença
cultural, a desigualdade social e as segregações/exclusões que o
preconceito e a discriminação geram são questões políticas. Os
processos educativos além de serem culturais também refletem
determinada postura política. Por isso defendemos a ideia de
que são fundamentais práticas educativas dedicadas a processos
que promovam a igualdade de oportunidades a partir do
reconhecimento da diferença.
A diferença cultural é rica e interdependente aos processos de
construção de identidades. A identidade é o valor central em torno
do qual a pessoa organiza sua relação com o mundo e os demais.
Isso significa que construímos relações e também somos
construídos/as por elas. Assim a importância de educar nesta
perspectiva é que quando praticamos a compreensão de outras
culturas estamos também exercitando distintas maneiras de ver,
sentir e perceber nossa própria cultura. Da mesma maneira que
atingimos maior consciência dos vínculos entre pobreza, injustiça
e desigualdade no mundo. E a partir daí se pode questionar e se
empoderar a fim de intervir na realidade. O empoderamento é
uma das dimensões da educação em direitos humanos e que,
segundo Candau (2011:18), “ trabalha na perspectiva do
reconhecimento e valorização dos grupos socioculturais excluídos
e discriminados, o que amplia sua organização e participação ativa
na sociedade civil .
Educarmos em direitos humanos exige questionamento e
análise da realidade global, local e principalmente do cotidiano.
Neste sentido ela não é um anexo ou somente se dirige a alguns
temas do currículo. Muito menos significa mais uma missão
impossível para a educação. Segundo Candau e Sacavino
(2010:120) “ ela se assenta em um tripé: conhecer e defender seus
direitos, respeitar a igualdade de direitos dos outros; e estar tão
comprometido quanto possível com a defesa dos direitos humanos
dos outros . Para tanto, é essencial desconstruirmos ideias

estigmatizadoras sobre os direitos humanos, tais como: isso é
assunto para especialista ou só serve para defender bandidos .
Este é um tema que tem tudo a ver com a vida, com a sua vida, com
a vida de cada uma e de todas as pessoas.
Os meios de comunicação mais conservadores , como
algumas redes de televisão, rádio e jornais cumprem (ou tentam
cumprir) somente uma função primária: a de informar a
sociedade. Esta informação em algumas situações é perigosa
porque não abre espaços para o debate. Ao contrário, contribui
para pontos de vista preconceituosos que alimentam ações
discriminatórias. No entanto, cada vez mais em nossa realidade
brasileira, nos indagamos sobre representatividade, liberdade de
expressão e direitos. Um exemplo disso é a polêmica conjuntura
relacionada à Comissão de Direitos Humanos, que tanto através
das redes sociais, quanto da imprensa televisionada e impressa,
visivelmente suscitou, no mínimo, uma reflexão sobre nossa
sociedade e política.
E aí surge outra questão: enquanto educadores/as, como
podemos transformar a realidade através do potencial político da
educação? Organizando-nos, buscando construir espaços para
ações, reflexões e estratégias onde a cultura escolar e a cultura da
escola tenham os direitos humanos como referência fundamental.
O Movimento de Educadores em Direitos Humanos - MEDH - é
um exemplo disso. O MEDH está estruturado a partir de um
amplo programa de formação concebido com diferentes
estratégias que se inter-relacionam e colaboram para a sua
consolidação. A organização do movimento tem por base núcleos
locais que funcionam como centros de irradiação e de confluência
das ações e são aglutinadores das educadoras e dos educadores
participantes . (MEDH em Rede)
Humanos/as que somos, é essencial que possamos entender
as especificidades de outros grupos, suas necessidades,
percepções de direitos e representações dos problemas que
precisam enfrentar diariamente. Aproximando-nos de realidades
diferentes das nossas, desnaturalizando nossos preconceitos e nos
esforçando para avançarmos em nossas limitações, poderemos
defender a dignidade humana para todos e todas.
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Pouco frequente em textos de língua portuguesa, o termo refere-se à aversão
à pobreza, à incapacidade de tolerar os pobres.

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

Apresentação
É emocionante que este bimestre celebre duas mães: a mãemulher, símbolo do cuidado com a vida, e a mãe-terra, expressão de
vida. Nossa equipe homenageia carinhosamente as mulheres-mestras-mães,
trabalhadoras em tantas e diversificadas frentes, e reafirma seu compromisso
com a Terra, planeta no feminino, que clama por cuidado.
É significativo que as duas celebrações ponham em relevo a vida, o direito à
vida. O DDHH na Sala de Aula assume este direito como fonte e fundamento
de todos os demais direitos, pela via que nos é tão familiar: a educação em
direitos humanos. Como na edição anterior, “Para refletir”, “Temos direito”, e
“Frase síntese” são dedicados a ela. “Enriquecendo a ação” indica fontes
atualíssimas para aprofundar a reflexão sobre essa educação. O mosaico
cede espaço para uma questão importante que exige conhecimento, debate,
vigilância. Confira.
A Sala de Aula em Movimento... Bem, esta é a própria concretização da
Educação em Direitos Humanos. Ainda dedicadas ao calendário-tapete, as
atividades objetivam dar forma e “colorido” ao nosso lema.
E assim vamos “caminhando... e cantando” (por que não se “o canto põe asa
nos pés?”) Estamos todos e todas convocados para,
com a certeza na frente, a história na mão
seguirmos aprendendo e ensinando uma nova lição.
(Vandré)

Datas
Significativas
Maio
01
Dia Mundial do/a
Trabalhador/a

13
Dia de Luta contra a
Discriminação Racial

18
Dia dos Povos Indígenas
da América

25
Dia Internacional de
Ação pela Saúde da
Mulher

29
Dia Internacional dos
Construtores de Paz das
Nações Unidas

Junho
04
Dia Internacional das
Crianças Vítimas de
Violência

05
Dia Internacional do
Meio Ambiente e
Universal da Ecologia

“A educação é um dos direitos humanos que serve como suporte e base
para a realização de uma outra série de direitos. Desta forma não cabe
falar em 'educação para os direitos humanos' e sim em 'educação em
direitos humanos'. Não se trata de ensinar um conteúdo que será usado
em algum futuro provável e sim fazer com que as atitudes cotidianas
reflitam a prática do respeito aos direitos humanos.”
Flavia Schilling

Participe
O dia 6 de julho está reservado para o Encontro
Regional. Registre-o em sua agenda. Das 8 às 14
horas, estaremos junt@s no Colégio Teresiano, para
trocar ideias e abraços, cantar e conversar, conhecer
novos/as parceiros/as (inclusive da Novamerica) e
matar saudade da turma de sempre. Mais adiante
divulgaremos a programação do Encontro. Participe!

12
Dia Mundial da Luta
contra o Trabalho
Infantil

25
Dia Internacional contra
as Drogas

