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Um dos objetivos desta edição é trazer exemplos de como se exercita a
educação em direitos humanos, através de atividades que movimentaram as salas de
aula de nossos/as colegas educadores/as. Iliana Aída Paulo acreditava no papel central da
escola nessa formação. Por isso, fizemos uma adaptação de um texto de sua autoria para que ela
continue nos inspirando...

Escola: lócus privilegiado de formação continuada de educadores/as em direitos humanos
É muito frequente, em diferentes depoimentos de
professores/as do ensino fundamental que participam de
processos de formação em serviço, afirmações como as
seguintes:
“No princípio, a gente fica com aquele medo e é a
prática que vai ajudar a gente a vencer essas barreiras,
a vencer esses desafios e atingir tudo o que a gente
pretende.”
“Gostei do curso [referindo-se à formação inicial], mas
depois, no dia-a-dia, a gente vai deixando aquilo que
tinha aprendido, porque a prática vai ensinando
outras coisas mais importantes.”
Estas afirmações evidenciam claramente que, na
experiência dos professores e professoras, o dia a dia na
escola é um lócus de formação. Nesse cotidiano, ele/a
aprende, desaprende, reestrutura o aprendido, faz
descobertas e, portanto, é nesse lócus que muitas vezes vai
aprimorando o exercício de sua profissão, conjuntamente
com os colegas.
Nesse sentido, considerar a escola como lócus
privilegiado de formação passa a ser uma afirmação
fundamental na busca de construir uma nova perspectiva
para a formação continuada de professores/as. Mas este
objetivo não se alcança de uma maneira espontânea. Não é o
simples fato de estar na escola e de desenvolver uma prática
escolar concreta que garante a presença das condições
mobilizadoras de um processo formativo. Uma prática
repetitiva, uma prática mecânica não favorece esse processo.
Para que ele se dê, é importante que essa prática seja
reflexiva, capaz de identificar as questões presentes no
contexto social, na escola e na sala de aula, buscar
compreendê-las e procurar formas de trabalhá-las de modo
cooperativo. A prática coletiva, construída conjuntamente
por grupos de professores/as ou por todo o corpo docente de
uma determinada instituição escolar constitui um elemento
particularmente importante.
Partir do reconhecimento da escola como lócus
privilegiado da formação continuada tem várias implicações.
Trata-se de trabalhar com o corpo docente de uma
determinada instituição, favorecendo processos coletivos de
reflexão e intervenção na prática pedagógica concreta, de
oferecer espaços e tempos institucionalizados de encontro,
de criar sistemas de estímulo à sistematização das práticas
pedagógicas dos/as professores/as e à sua socialização, de
ressituar o trabalho de supervisão/orientação pedagógica
nessa perspectiva.
Esta afirmação adquire especial relevância quando se trata

da formação de educadores/as em direitos humanos. A
preocupação com esta temática vem se afirmando cada vez
com maior força no Brasil, tanto no âmbito das políticas
públicas como das organizações da sociedade civil. As
iniciativas se multiplicam. São realizados seminários, cursos,
palestras, fóruns, etc nas diferentes partes do país,
promovidos por universidades, associações, movimentos,
ONGs e órgãos públicos. No entanto, em geral, uma reflexão
sobre em que consiste a educação referida a esta temática se
dá por óbvio ou, na prática, a educação fica reduzida à
transmissão de conhecimentos sobre direitos humanos.
Consideramos que estas são, em geral, ações de
sensibilização, na sua grande maioria de curta duração e
dirigidas a um público amplo. Os programas de formação que
defendemos, focalizam grupos específicos, de número
reduzido, e supõem processos sistemáticos com uma
duração que permita mudanças significativas de
mentalidades, atitudes, valores e comportamentos.
Consideramos que é importante procurar articular ações de
sensibilização e de formação, concebê-las de modo interrelacionado.
Defendemos a posição de que a escola é o lócus
privilegiado para o desenvolvimento de processos formativos
sistemáticos sobre esta temática. Tendo já acumulado
saberes e modelos da/s escola/s que frequentou como
estudante, antes de voltar a ela como profissional e nela viver
novas experiências, descobertas e aprendizagens, o/a
educador/a tem a escola como referência fundamental.
Portanto, assumir o cotidiano escolar como interlocutor
privilegiado do processo de formação é mais que uma
escolha, é uma exigência.
Oferecemos nossa reflexão como possibilidade àqueles e
àquelas que entendam, como nós, que educar (e educar-se)
em direitos humanos é bem mais que adicionar um
componente novo à prática formativa e educativa. É, na
verdade, construir uma nova identidade: a de educador e
educadora em os direitos humanos, o que faz toda a
diferença quando se tem em mente uma educação que
contribua para o exercício da cidadania, para a construção de
uma sociedade marcada, definitivamente, pela dignidade de
toda pessoa humana. E mais: é construir não apenas a
identidade pessoal, mas tecer também uma identidade
coletiva que aproxima e alimenta cada um a cada uma que
dela faz parte.
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Apresentação
Como de costume, a última edição anual deste
boletim é dedicada à publicação de atividades de colegas
comprometidos/as com a construção de uma cultura de
direitos humanos nos diferentes núcleos em que atuam.
Junto à alegria de compartilhar esses registros, este número, em
especial, celebra a memória daquela que, com muita competência,
criatividade e carinho, deu vida às diferentes seções do boletim
Direitos Humanos na sala de aula: nossa querida companheira e
educadora Iliana.
Seu entusiasmo, compromisso e lições diárias sobre o sentir, o
pensar e o fazer da educação em direitos humanos estarão
sempre vivos em nossos corações e mentes.
Muito obrigada, Iliana!
Na certeza dessa presença, entre as várias mensagens que ela nos
deixou, escolhemos esta para continuar “colorindo” e orientando nossa luta por um
mundo mais justo e solidário:
“Guimarães Rosa lança no ar uma pergunta instigante:
'Para onde nos atrai o azul?'
Não sabemos ao certo - para tantos e diversos cantos... de tantos e variados modos...
(De qualquer forma, o azul tem sempre jeito de horizonte.)
Mas essa pergunta nos inspira outra:
Para onde nos atrai a Educação em Direitos Humanos?
E essa sabemos responder: para gente como vocês, pronta a dizer presente ao nosso chamado.
Gente especial que se encontra no percurso, disposta a caminhar junto. Gente que mira o
mesmo horizonte - que desejamos e lutamos para que seja azul, pelo significado que nossos
sonhos e projetos emprestam a esta cor.
Agradecemos a parceria de hoje. Contamos com parceria de sempre.
Forte abraço.”

“O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem”
Guimarães Rosa

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

Datas
Significativas

Visite a página observatorioedhemfoco.com.br.
Criado recentemente pela Novamerica, o Observatório
de Educação em Direitos Humanos em Foco é um
espaço de informação, aprofundamento e discussão
sobre perspectivas teóricas, políticas públicas e práticas
no âmbito da Educação em Direitos Humanos.

Que em 2014, continuemos a
caminhar junt@s, aprofundando e
fortalecendo nossos laços,
reflexões e práticas na educação
em direitos humanos!

Novembro
16
Dia Internacional
da Tolerância
(UNESCO)

20
Dia Nacional da
Consciência Negra

20
Dia da
Proclamação dos
Direitos da Criança
(ONU)

22
Dia da Liberdade

25
Dia Internacional
de Combate à
violência contra a
mulher

Dezembro
02
Dia Internacional
para a Abolição da
Escravatura

08
Dia da Justiça

10
Dia dos Direitos
Humanos

31
Dia da Esperança

