Temos Direito!
Resolução CNE/CP 1/2012.

Como dissemos no boletim anterior, o trabalho com calendários propicia discussão/reflexão sobre os direitos humanos, ao mesmo tempo que destaca seu caráter histórico. Pois bem, essa
abordagem contribui para reforçar que todos somos sujeitos de direitos e que também somos/podemos ser criadores de direitos. Com essa lógica e empenho, sugerimos atividades de
criação de direitos, passeando com as crianças num lugar de faz-de-conta e avançando nas séries posteriores. Exercício. Protagonismo. Desejamos uma educação em DDHH e não apenas
para eles. E nosso lema vai além do ontem e do hoje; mira o sempre.

Educação Infantil (pré-escola)
e Ensino Fundamental Anos iniciais (1º, 2º e 3º)
Já realizou as atividades do boletim de mar/abr? Estamos curiosas
para saber o/s título/s que o calendário de aniversários recebeu. Envie-os
para nós - escola@novamerica.org.br - identificando a escola, a turma e
você para que possamos divulgá-los. Talvez em um painel no Encontro
Regional. Por isso esperamos receber muitos títulos!
Para explorar mais o tema, com a turma em círculo, converse sobre
direitos que todas as crianças devem ter: direito de ter uma vida feliz,
direito de ser diferente de outras crianças, direito de estudar em uma
escola legal... (use a DUDC transcrita nesta edição como apoio)
Mantenha o círculo e brinque de faz-de-conta (sempre que tiver
oportunidade use esta estratégia que é muito envolvente para os/as
pequenos/as): se vocês vivessem em um lugar mágico no qual todas as
crianças são muito felizes e estão sempre contentes como ele seria?
Faça perguntas que ajudem os/as alunos/as a indicarem o que os/as
deixa felizes. O que haveria lá? Que coisas vocês poderiam fazer? O que
nunca faltaria naquele lugar? Explore as respostas - indague o porquê de
cada sugestão; pergunte à turma se concorda com cada uma (alguém, ou
você, poderá sugerir, por exemplo, que nunca falte leite ou que todas
torçam pelo time X... o que nem todos/as aceitarão). Disponibilize uma
grande folha de papel para o desenho deste lugar mágico (vale escolher
um nome bacana para ele).
Ao fazer o registro oral/escrito, retome as sugestões sob a forma de
direitos, introduzindo e/ou reforçando a ideia de que todas as pessoas
têm e podem desejar direitos - por ex.: para “haveria muitas árvores e
cachoeiras”, use direito de morar num lugar cheio de água e verde;
para “jogar futebol ou brincar de boneca”, use direito de brincar e se
divertir; para “não faltaria sorvete”, use direito de se alimentar
bem e com coisas gostosas...
Converse - enquanto for estimulante - sobre direitos
sugeridos e o direito de ter direitos.

Ensino Fundamental
Anos iniciais (4º e 5)º e anos finais (6º e 7º)
Montado o calendário de DDHH indicado na edição passada*, proponha duas atividades.
Primeira atividade:

Ensino Fundamental

Art. 2º - A Educação em Direitos
Humanos, um dos eixos fundamentais
do direito à educação, refere-se ao uso
de concepções e práticas educativas
fundadas nos Direitos Humanos e
em seus processos de promoção,
proteção, defesa e aplicação na
vida cotidiana e cidadã de
sujeitos de direitos e de
responsabilidades individuais
e coletivas. (Diário Oficial
da União - Brasília,
31/5/2012, p. 48)

Anos finais (8º e 9º)

Ensino Médio, EJA, Formação de Professores/as

Divida a turma em grupos e solicite que relacionem os direitos que consideram mais
respeitados na realidade em que vivem e, igualmente, os mais desrespeitados.

Calendário pronto para todo o ano ou apenas para o primeiro semestre? Que opção fizeram (ver edição
122)? Em qualquer caso, continue a proposta de investigação, adaptando as duas atividades sugeridas para o
nível anterior e iniciando uma terceira, mais específica.
Primeira atividade (réplica com adaptações):

Organize novos grupos com representantes dos grupos originais para que partilhem as
relações que fizeram, visando obter listas mais completas.

Dinamize a indicação dos direitos mais respeitados e direitos mais desrespeitados, recorrendo ao mesmo
procedimento (painel integrado) ou outro que prefira para sua turma.

Finalmente em grupão, coordene a discussão para que atinjam duas relações definitivas.
Proponha investigação, na própria escola, para obter o grau de concordância de colegas
de outras turmas com as listas postas em apreciação. Para isso, a turma montará dois cartazes um para cada “categoria” acima, em negrito - direitos dispostos na vertical, com espaço ao lado
para que o/a “votante” (que assinará folha de votação indicando sua turma) assinale com X sua
concordância. Cada um/a deve marcar todas as indicações com as quais concorda. Os
cartazes serão disponibilizados em espaço comum (pátio, sala de leitura etc.) algumas vezes,
até que número expressivo tenha “votado” (socializando-se o trabalho).
Finalizada a “votação”, a turma fará o levantamento dos dados e divulgará o resultado para
a escola. Conforme o nível de seus/suas alunos/as, essa divulgação poderá ser feita por
número absoluto ou percentual de “votos” dados a cada indicação, por gráfico de barras ou
colunas etc. É interessante especificar, nos resultados, a quantidade de meninos e meninas e o
número de “votantes” por turma (para os dois casos, recorrer à folha de assinatura).
Segunda atividade:
Desafie os/as alunos a pensarem sobre direitos que gostariam de ter e que não estão
presentes na Declaração Universal dos Direitos da Criança (forneça a versão simplificada da
DUDC como referência, para que confiram os direitos que ela estabelece).
Recorra à estratégia que lhe parecer melhor para garantir a participação de todos/as:
tempestade de ideias seguida de votação, trabalho em pequenos grupos seguido de plenária,
cochicho-grupos-plenária...
Direitos escolhidos, decida com a turma onde/como transcrevê-los, que título atribuir
ao “documento” e como/para quem divulgá-lo. Cabe, conforme sugerido para o nível
anterior, elaborar também um calendário com datas simbólicas por eles/as escolhidas.

Proponha a investigação de concordância fora da escola: defina com os/as estudantes quantas pessoas serão ouvidas
e a forma de fazê-lo (cada estudante/dupla/trio deverá dispor de duas folhas similares àqueles cartazes, com lugar para
registro do sexo do/a respondente e, se acharem conveniente, uma folha adicional para novas indicações das duas
categorias, caso ocorram). Na apresentação dos resultados, elas poderão ser referidas como tal ou aparecerem no conjunto.
Junto aos números, percentuais e/ou gráficos, uma breve descrição da atividade poderá constar do material de
divulgação (jornal mural em cartolina ou papel pardo é ótimo recurso porque pode ser itinerante - “visitar” salas de aula,
pátio, outros espaços...).
Segunda atividade (réplica com adaptações):
Reproduza a proposta, mas utilizando Declaração Universal dos DDHH e não a DUDC. No site www.dhnet.org.br há
três versões da Declaração: a integral, uma simplificada e uma popular de Frei Betto (esta última foi transcrita no boletim de
out/2007 e pode ser obtida no site da Novamerica). Escolha a mais conveniente para seu grupo.
Além da definição de datas simbólicas para marcar os direitos criados, um pequeno texto que justifique cada direito
proposto deverá ser elaborado pelo grupo encarregado de cada um e validado por todos/as.
Se a escolha para a produção do calendário sugerido na edição anterior foi por semestre, a inclusão dos direitos
desejados pode ser feita da mesma forma.
Terceira atividade:
Converse com os/as alunos/as sobre a possibilidade de conceberem uma agenda pessoal que inclua direitos humanos
para 2014, a ser usada por eles/elas próprios/as. O trabalho em curso - seleção de direitos já instituídos e a criação dos
novos - servirá de base para ela.
Ideia aprovada, as primeiras decisões podem ser tomadas: tamanho, formato, estrutura (um só ou mais dias em cada
página? Página em destaque para cada data/direito?). Redação de mensagem (frase-síntese) para cada data/direito
(que procedimento adotar?). Incluir ou não ilustração? Entre essas decisões preliminares (que poderão ser alteradas
durante a elaboração), definir com o grupo a periodicidade para a produção da agenda de modo que esteja
concluída até outubro (em breve justificaremos este limite). É fundamental por em discussão o especial (e
expressivo) significado desta tarefa. É só relembrar nosso lema!

Escolha com as crianças datas para o
* Insistimos: os Encontros de Educadores garantem espaço para exposição de
calendário dedicado àqueles direitos.
trabalhos de escolas/turmas. Preserve o/s calendários/s produzido/s para eles.
Monte-o, ilustrado com desenhos delas
Será bem interessante observarmos os direitos que diferentes turmas
Alerta: Nesse período em que balões ameaçam nossas cidades, é oportuno lembrar o art. 225 da
representando os direitos escolhidos,
escolheram registrar e como o fizeram. Acreditamos muito no alcance
Constituição Brasileira: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
para exposição na sala, na escola
da troca de experiências entre os/as integrantes do MEDH.
(e, é claro, em nossos
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
Encontros). Que tal nos
coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações.(grifo nosso).
Jornais publicaram que a SME do
enviar uma foto?
Não por acaso, 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente, simbolizando o
Rio de Janeiro comprou, por R$
cuidado que cotidianamente devemos ter com a Mãe Terra.
1,05 milhão, 20 mil unidades da
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA - versão simplificada
versão do jogo “Cidade Olímpica”, do
A Declaração tem 10 princípios que devem ser respeitados por tod@s:
clássico Banco Imobiliário (Estrela) por R$ 1,05
milhão. Nela, além de pontos turísticos tradicionais
P. 1 - Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
da cidade, o jogador pode investir em obras da atual
P. 2 - Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.
gestão. O Ministério Público Estadual e o Sindicato Estadual
MARINHO, Genilson. Educar em direitos humanos e
P. 3 - Direito a um nome e uma nacionalidade.
dos Profissionais de Educação (Sepe) questionaram o mau uso do
formar para cidadania no ensino fundamental. São Paulo: Cortez, 2012.
P.
4
Direito
à
alimentação
saudável,
moradia
digna
e
assistência
médica
adequada
para
a
dinheiro público e se a iniciativa constitui propaganda irregular.
(Coleção: Educação em Direitos Humanos - Vol. 1). Apresenta a centralidade
criança e a mãe.
Para estimular esse debate, articulando-o a uma questão mais ampla - o
do E. Fundamental (especialmente anos finais) na construção da cidadania ativa e
P. 5 - Direito a educação e cuidados especiais, em caso de deficiência física ou mental.
legado social dos investimentos públicos para a Copa do Mundo e as
debate possibilidades de trabalho em perspectiva inter e transdisciplinar, com uso de
P. 6 - Direito ao amor e à compreensão da família e da sociedade.
Olimpíadas - palavras da profª Raquel Rolnik: “...a questão fundamental é como o
múltiplos recursos e caminhos, como o estudo local e as linguagens da mídia.
P. 7 - Direito à educação escolar gratuita e ao lazer infantil, à brincadeira.
jogo explicita, banaliza e até mesmo transforma em algo positivo a vinculação das
P. 8 - Direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de perigo.
TAVARES, Celma e SILVA Aida Maria Monteiro. A Formação cidadã no ensino médio. São
ações da prefeitura com os processos de valorização imobiliária e de mercantilização
P. 9 - Direito de ser protegida contra abandono e o trabalho precoce.
Paulo: Cortez, 2012. (Coleção: Educação em Direitos Humanos - Vol. 2). Reconhecendo no jovem
da cidade. As perguntas que não querem calar são: qual a natureza das intervenções em
P.10 - Direito de crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e
a vocação de protagonista de uma sociedade que luta pelos DDHH, indica possibilidades formativas
curso? Em que medida elas vão diminuir as desigualdades e promover a inclusão
justiça entre os povos.
na área, iniciando pelo diálogo entre respeito à diversidade e DDHH. Apresenta sugestões de trabalho,
socioterritorial no Rio de Janeiro? Quem ganha e quem perde com essas transformações?”
com várias referências que poderão compor o repertório didático do professor.
(Ler: http://raquelrolnik.wordpress.com/2013/02/27/banco-imobiliario-cidade-olimpica)
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