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Este texto resulta de livre adaptação, feita por nossa colega Viviane Araújo, de parte do primeiro capítulo
do livro A formação cidadã no Ensino Médio (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.

O PERCURSO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO BRASIL
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)1.
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 devese 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.

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:
...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... (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)2.
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.
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Apresentação
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 paz).
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, “sonhando e realizando”, 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.

Direitos humanos na educação básica: qual o significado? In: SILVA, Aida
Maria Monteiro; TAVARES, Celma. Política e fundamentos da educação em
direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2010.
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SILVA, Aida Maria Monteiro. Preparação, implementação e impacto do
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Recife, 2011. Mimeo.

FRASES DE PAULO FREIRE
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 aprendo nem ensino.
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.

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

Datas
Significativas
Setembro
16
Dia Internacional
da Paz

19
Aniversário de
Paulo Freire

21
Dia Nacional de
Luta dos
Portadores de
Deficiências
Dia da Árvore

27
Dia Internacional
do Idoso

Outubro
02
Dia Mundial da
Juventude

08
Dia do Direito à
Vida

12

“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)

Participe
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!

Dia das Crianças

15
Dia do/a
professor/a

