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Introdução
A edição especial Nº 1 Educação de, para e em Direitos Humanos: Experiências e
Vivências traz uma compilação de artigos produzidos por cursistas da pós-graduação lato sensu
Educação em Direitos Humanos – UFABC.
Estão reunidos projetos de intervenção de alunos que obtiveram menção honrosa na
apresentação para as Bancas Avaliadoras das turmas de Aperfeiçoamento 2018 do curso, que
foram tinham, entre seus membros, militantes de Direitos Humanos e membros acadêmicos,
uma proposta inovadora para a composição de bancas que visou agregar os conhecimentos da
Academia às vivências de Direitos Humanos.
Os artigos são compostos um resumo do que os cursistas apreenderam durante as aulas e
puderam colocar em prática em seus ambientes de trabalho e/ou pessoais, levando a cabo a
proposta de multiplicação do saber e da ampliação do acesso ao conhecimento dos Direitos
Humanos.
As intervenções abrangem uma vasta gama de públicos-alvo, desde crianças no ambiente
escolar a idosos e mulheres, demonstrando a diversidade da atuação em Direitos Humanos e do
repertório de práticas que o curso reúne para a troca de experiências e desenvolvimento de
novas formas de atuação com base nos Direitos Humanos.
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Educação e Democracia: Projeto Retratos da Ditadura Militar
André Sapanos de Carvalho1

5

Para preservação das memórias da resistência e da repressão política do Brasil
republicano é de fundamental importância recuperar o contexto vivido por boa parte dos
brasileiros na época, a fim de propiciar o contraste necessário entre o Estado democrático de
direito que vivemos hoje e a ditadura militar. Neste sentido e diante do efervescente debate entre
alunos após estudos realizados sobre este período da história brasileira, a realização de uma roda
de conversa com ex-presos políticos foi de fundamental importância para conceituação da
importância da manutenção do Estado democrático de direito na atualidade.
O presente relato visa demonstrar o projeto Retratos da Ditadura Militar brasileira,
realizado com os alunos dos nonos anos, turmas D e E, na Escola Estadual Visconde de Mauá,
no segundo semestre de dois mil e dezessete. A realização do mesmo é fruto da tomada de
decisão coletiva, entre alunos e professor, da metodologia a ser aplicada para aprofundamento
dos conceitos de cidadania, direitos civis e políticos.
Para ciência do que acontece quando os direitos civis e políticos são severamente
reprimidos, para o reconhecimento da importância dos movimentos coletivos de resistência para
as conquistas sociais e para preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da história, para o
entendimento da supressão das liberdades e da repressão à oposição, anterior a realização roda
de conversa com ex-presos políticos, que foi realizada no dia 26 de outubro de 2017, foi
realizada uma visita com monitoria ao Memorial da Resistência de São Paulo no dia 25 de
setembro de 2017, onde os estudantes conheceram a história e estrutura do DEOPS/SP como
instância do poder para o controle e repressão dos cidadãos no período em questão.
Diante dos relatos contados pelos ex - presos políticos, principalmente os que se referem
às torturas psicológicas e corporais sofridas, estudantes e demais presentes questionavam as
práticas dos torturadores e em muitos momentos através das reflexões expressas se notou uma
reflexão crítica promovendo um paralelo entre passado-presente nos questionamentos sobre a
1
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“democracia” no âmbito escolar e em nosso país. Outro importante aspecto notado foi à
valorização dos palestrantes convidados em reconhecimento pela resistência, luta pela
democracia, liberdades civis e políticas da atualidade.
Considerações finais
Diante do desconhecimento dos direitos civis e políticos e da real realidade de supressão
de direitos e de tortura vivenciada por aqueles que fizeram oposição à ditadura militar brasileira,
a educação em direitos humanos, que vislumbre resgatar e preservar a memória dos
acontecimentos oriundos deste período se constituiu em um importante método de
aprofundamento das problemáticas em questão como também suscitou e ampliou o debate no
cotidiano escolar sobre democracia e responsabilidade social para sua manutenção.
Referencias
RODRIGUES,
Cintia.
Os
direitos
humanos
nas
escolas.
2015
http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/os-direitos-humanos-nas-escolas/ - Acesso em
21/05/2018.
Memorial
da
Resistência
de
São
Paulo.
http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?mn=4&c=83&s=0 - Acesso
em 21/05/2018.
ALBIERI, Sara. História Pública e Consciência Histórica. In: ALMEIDA. Juniele Rabêlo;
ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira (Orgs.). Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e
Voz, 2012.
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Educação Em Direitos Humanos: A Experiência Militante da FCD2.
Elena Alves Silva3

7
Introdução
A reflexão realizada no módulo IX deste curso de Educação em Direitos Humanos
recordou-me a simpatia que tenho pelos movimentos de pessoas com deficiência. Conheço há
mais de 10 anos a FCD e participo de reuniões e eventos como apoiadora.
O texto “Deficiência, direitos humanos e justiça” de Debora Diniz, Lívia Barbosa e
Wederson Rufino dos Santos foi elucidativo no que diz respeito ao caminho histórico do
conceito de deficiência. Segundo os autores, há pelo menos duas maneiras de compreender a
deficiência: A visão biomédica que entende que “um corpo com impedimentos é o de alguém
que vivencia impedimentos de ordem física, intelectual ou sensorial” e a abordagem social onde
os impedimentos corporais são resultado de sociedades não inclusivas.
Na caminhada com a FCD e seus militantes, pessoas com deficiência, é possível
compreender que “habitar um corpo com impedimentos físicos, intelectuais ou sensoriais é uma
das muitas formas de estar no mundo”. Sendo assim, esta forma de estar no mundo deve ser
respeitada e ter seus direitos garantidos.
Relato da experiência
A experiência aqui relatada ocorreu na sala de aula do quinto ano do Ensino
Fundamental, numa turma de trinta alunos e alunas na faixa etária de 9 a 10 anos. Foi
organizada uma Semana da Solidariedade na Escola e várias atividades ocorreram durante a
primeira semana de outubro como parte das atividades do mês da criança.
Aqui relatamos brevemente os objetivos e a metodologia da experiência.
Objetivos
1. Apresentar aos alunos e alunas uma pessoa com deficiência que participa ativamente
de um movimento em defesa dos Direitos Humanos;

2
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3

Especial Nº1
SET/FEV
2018
2. Aproximar a realidade dos alunos e alunas com a realidade de uma pessoa que vive
restrições em razão de sua deficiência física;
3. Mostrar aos alunos a forma de organização e funcionamento da FCD
Metodologia
Os alunos e alunas foram orientados que receberiam a visita de uma pessoa com
deficiência e que esta pessoa deveria ser recebida com atenção e respeito. Conversamos sobre a
importância de conhecer uma pessoa diferente e ouvi-la com atenção. Todos se sentaram
organizados como se num auditório circular e o palestrante ficou em um lado do círculo. Após a
fala do palestrante os alunos poderiam perguntar e tirar dúvidas.
Histórico da FCD
A Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes teve início com frei Henri François na
cidade de Verdum na França. Na visão do frei, a pessoa com deficiência tinha direito a viver
com liberdade e harmonia. Em 1960 foi organizado o primeiro retiro da FCD, com a liderança
de Frei Henri François e três mulheres com deficiência: Margarete, Bernadete e Joanete. A
organização teve imediatamente uma atuação internacional e em 1960 foi organizada a
Fraternidade Católica Internacional de Doentes. Na sexta reunião do Comitê, em Viena, Áustria,
o grupo reconheceu a sua visão ecumênica e mudou o nome para Fraternidade Cristã
Internacional de Doentes e Deficientes. No Brasil, um comitê nacional foi criado em 1982. Hoje
existem núcleos organizados em todo o Brasil e são coordenados por pessoas com deficiência. A
FCD no Brasil vive em constante reflexão para adequação de sua práxis aos avanços
conquistados pelas pessoas com deficiência. Assim, tendo adotado o nome de Fraternidade
Cristã de Doentes e Deficientes em seu início, depois da Conferência de Salamanca, Espanha,
1994, passou a usar o nome de Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência.
Considerações finais
Os objetivos foram alcançados quando observamos que os alunos e alunas receberam o
palestrante com muito respeito. Ficaram em silencio ao ouvi-lo falar da FCD e das pautas de
lutas das pessoas com deficiência. A palestra durou 40 minutos e todo o restante do tempo foi de
bate papo. As crianças queriam saber como ele estudou. como fazia para ir ao banheiro, quem o
levava para os lugares e detalhes sobre o seu cotidiano.
A interação foi fantástica, provavelmente porque o palestrante, José Roberto Amorim,
líder da FCD na Zona leste de São Paulo, nascido com atrofia muscular, que se locomove com
um “carrinho” adaptado para seu tamanho e suas limitações, com sua fala engraçada e
movimentos constantes com as mãos que não tem controle, tenha proporcionado essa interação.
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O carisma dele e sua forma alegre de enfrentar a luta diária marcou a vida daquelas crianças.
Eles souberam que as pessoas com deficiência podem ter uma vida, podem estudar, podem
trabalhar, podem se organizar e lutar por seus direitos.
Referências
CASTRO, Luis Fernando Oliveira. História da integração e formação do movimento da
fraternidade cristã de doentes e deficientes – fcd. BIBLOS, [S.l.], v. 15, p. 175-180, dez. 2007.
ISSN 2236-7594. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/405>. Acesso
em: 06 maio 2018.
DINIZ, Debora; BARBOSA, Lívia; SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência, direitos
humanos e justiça. Sur, Rev. int. direitos humanos. São Paulo, v. 6, n. 11, p.64-77, dez. 2009.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180664452009000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 de maio de 2018.
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Uma história de Racismo
Eloize Cristina Odoardi4

10

Sou professora há quinze anos na Rede Municipal de Santo André, trabalhei na
alfabetização durante seis anos, e há nove anos na educação infantil, sempre me propus a
estabelecer atividades que valorizasse as diferenças, o respeito, a tolerância, visando atender as
necessidades de meus alunos no que chamamos EDH (Educação em Direitos Humanos).
Mas o ano passado, durante o parque, pôde presenciar um fato que chamou minha
atenção e me fez rever alguns conceitos na minha prática. Uma aluna veio ate mim com uma
reclamação cotidiana; “O coleguinha bateu em mim”. Quando questionei quem tinha batido nela
a aluna virou para uma professora e disse: “Foi um aluno daquela negra”.
Essa frase me deixou sem ação, pois meus alunos eram do final do 2º ciclo da educação
infantil, todos tinham cinco anos, essa aluna em particular era de família estruturada,
extremamente educada e respeitosa, com pais muito presentes na educação da filha, a mãe
secretária executiva de uma multinacional que tinha sido dispensada, e por esse motivo a aluna
saiu da escola particular e ingressou na escola pública, o pai trabalhava em uma grande empresa.
Mas o desdém que ela demonstrou a se referir à professora demonstrou para mim, que o racismo
ainda está longe de acabar. Pude observar que o racismo é uma realidade cotidiana, pautada nas
escolhas de nossos amigos, no compartilhamento de nossos objetos, na identificação e
reconhecimento de um profissional. O preconceito é um valor da sociedade, muitas vezes
passado no seio da família, incitado pela mídia e seus padrões de beleza, reforçado pelas
desigualdades sociais e que muitas vezes foge do controle das instituições e dos educadores.
Por esse motivo, percebi que meu trabalho em sala de aula estava engatinhando, ainda
era preciso buscar subsídios para estabelecer a construção de uma cultura de direitos humanos

4
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como cita o Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos, aprovado no final de
2004.
a) criar uma cultura universal dos direitos humanos;
b) exercitar o respeito, tolerância, promoção e valorização da diversidade religiosa, de
gênero de orientação sexual e cultural, e a amizade entre as nações, povos indígenas e grupos
étnico-raciais;
c) possibilitar a todas as pessoas terem acesso à participação efetiva em uma sociedade
livre. (NACIONES UNIDAS, 2007, p. 5)
Percebi que, embora pautando meu trabalho no viés da igualdade diante dos meus
alunos, na sensibilização, na formação de um pensamento voltado a conscientização das
diferenças, do respeito, da valorização da igualdade, ainda faltava conhecimentos específicos da
EDH. A pratica pedagógica pautada na EDH depende do conjunto de saberes específicos,
necessários a prática do educador em direitos humanos e de uma metodologia voltada a análise
da realidade, com a finalidade de possibilitar a percepção, com uma postura crítica frente as
desigualdades propostas diariamente, e que deve trabalhar com duas dimensões a emancipadora
e a transformadora, afim de proporcionar uma tomada de consciência, que tenha por finalidade a
transformação de uma realidade social eminente.
Hoje compreendo que preciso estabelecer na minha rotina diária, atividades que
desenvolvam a formação do sujeito de direito, trazendo a consciência que todos nós somos
cidadãos de direito, tanto em nível pessoal, como coletivo; favorecer o processo de
empoderamento, orientando os atores sociais mais desprivilegiados historicamente, liberando as
possibilidades, o potencial de cada individuo, para que se transforme no sujeito de suas histórias
e finalmente na construção de uma educação que favorece os processos de transformações
necessárias para a construção de uma sociedade democrática e humana. Um dos processos para
se chegar nesse ponto é o “Educar para nunca Mais”, como escreve a autora Vera Maria Candau
em: Educação e Direitos Humanos, Currículo e Estratégias Pedagógicas.

Considerações finais
Essa experiência me fez refletir que a EDH, é apenas o começo da formação de um
cidadão consciente, que trabalha para a realização de seus direitos frente as desigualdades
propostas todos os dias de diferentes formas e de diversas maneiras.
É através da educação, como conceito de transformação social, que poderemos
transformar nosso cotidiano, formando os alunos e conscientizando os pais e comunidade das
relações de direitos que todos temos.
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Através de trabalhos que valorize a diversidade cultural e a estética de diferentes povos e
raças, incluindo a história dos povos africanos em nossa grade curricular e proporcionando
formação dos docentes, de práticas pedagógicas e metodologias que estimulem o respeito entre
as raças e povos poderemos dar empoderamento a classes sociais que sempre estiveram
marginalizadas.

Referências
“Introdução” e “O processo educativo em direitos humanos” do artigo “Educar em direitos
humanos, o desafio da formação dos educadores numa perspectiva interdisciplinar”, da Profa.
Dra. Celma Tavares.
Educação e Direitos Humanos, Currículo e Estratégias Pedagógicas, de autoria de Vera Maria
Candau.
NACIONES UNIDAS. Proyecto revisado del plan de acción para la primera etapa (2005-2007)
del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Disponível em: Parte I A, p.46. Disponível em: <http://www.lpp-urj.net/olped/docomuntos/0827.pdf> Acesso em: 25 jul.
2007.
MORGADO, Patricia. Práticas Pedagógicas e Saberes Docentes na Educação em Direitos
Humanos.
Rio
de
Janeiro,
2001,
p.
1-16.
Disponível
em:
<http://www.anped.org.br/25/patricialimamorgadot04.rtf>. Acesso em: 13 dez. 2006.
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Criança: Um Sujeito de Direitos e Deveres
Fernanda Caroline da Silva Sena5
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O projeto “Criança: um sujeito de direitos e deveres” trabalha o reconhecimento e
valorização da cidadania infantil relacionada ao conceito de Direitos Humanos nos seguintes
aspectos: identidade da criança, família, educação, saúde e alimentação.
O projeto realizado surgiu após a escuta atenta nas assembleias realizadas com crianças
de 8 e 9 anos de idade das turmas dos terceiros anos do Ensino Fundamental I, em uma escola
municipal situada em São Bernardo do Campo. Atualmente, a gestão da escola e os docentes,
num esforço conjunto, desenvolvem assembleias e conselhos mirins com a finalidade de
proporcionar às crianças um espaço democrático e participativo, promovendo discussões,
resoluções de conflitos e tomadas de decisões pautadas no respeito, diversidade e igualdade.
Durante uma assembleia, para a escolha de um tema de projeto para o ano/ciclo, os
alunos elencaram inúmeros assuntos que traziam, em sua maioria, uma problemática comum de
violação de direitos ou falta de dever: cuidados com o espaço e materiais da escola, direitos das
crianças, direitos dos estudantes, dentre outros. Partindo deste pressuposto, unimos esses
assuntos em um tema que abordasse o conjunto de direitos inerentes às crianças.
Buscamos realizar um trabalho pedagógico por meio de uma proposta interdisciplinar,
integrando as áreas de Língua Portuguesa, Artes, História e Ciências Naturais para oferecer aos
alunos contribuições referentes à consciência e o exercício de seus direitos, não se limitando às
atividades sistematizadas em sala de aula, mas vivenciando essas questões por meio de situações
reais do cotidiano escolar.
O direito à identidade, que traz elementos que determinam a família, nome e
nacionalidade do indivíduo, foi trabalhado por meio de uma atividade artística em que cada
5
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aluno ilustrou e coloriu, em folha de papel, o seu corpo, atentando-se às suas características
pessoais. Os alunos foram orientados a recortar os desenhos em duas linhas tracejadas
resultando em três partes separadas (cabeça, tronco e pernas), que foram embaralhadas e
trocadas com os colegas. A criança precisou formar uma figura humana utilizando as partes
recebidas e dar um nome para a “pessoa misturada”. Nesta atividade houve a reflexão sobre a
diversidade humana, respeito à identidade de todos os indivíduos, a valorização da família e do
nome para formação da identidade. Além disso, os alunos realizaram uma entrevista com alguns
familiares para investigar a origem de seu próprio nome e uma atividade exploratória da certidão
de nascimento, identificando as informações relacionadas à sua identidade: data e local de
nascimento, família, sexo e nacionalidade.
Pensando em uma proposta que trate do direito da criança ao convívio, educação e
criação familiar, assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), utilizamos a
leitura imagens de obras artísticas que retratam diferentes configurações familiares em diversos
contextos históricos e sociais. Os alunos analisaram a relação da família no reconhecimento da
identidade pessoal e a percepção das diferenças entre as organizações familiares, refletindo
sobre o número de membros, etnia, classe social, costumes e responsabilidades, entre outras
características. Apresentando a corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado em
assegurar a alimentação e a assistência à saúde da criança, foi proposta a atividade de análise de
folhetos de campanhas de saúde, leitura de textos informativos e científicos para reconhecer e
reproduzir, por meio de desenhos, quais elementos compõem uma alimentação adequada e
saudável.
Compreendendo-se como um sujeito de direitos, as crianças passaram a apresentar
queixas, durantes as assembleias, relacionadas a falta de cuidados com o espaço e materiais da
escola. Pensando nisso, organizamos um vídeo de sensibilização com fotografias feitas por
funcionárias da limpeza e por uma professora responsável pela biblioteca escolar, que
capturaram imagens de diferentes situações: presença de rolo de papel higiênico nos vasos
sanitários dos banheiros utilizados pelas crianças, urina nas pias, rabiscos nas portas, paredes e
carteiras, papéis e lixos espalhados pelo chão, livros literários rasgados, amassados e com
páginas ausentes. O vídeo produzido foi apresentado aos alunos com o objetivo de conscientizálos sobre as suas responsabilidades e para o levantamento de ações visando as resoluções das
problemáticas identificadas por eles. Todas as propostas realizadas durante o projeto foram
organizadas em portfólios individuais compondo um produto final apresentado aos familiares.
Considerações finais
O desenvolvimento deste trabalho permitiu que as crianças tivessem acesso a
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informações e reflexões sobre os documentos que protegem a infância e garantem os seus
direitos à identidade, à família, à educação, à saúde e à alimentação adequada. Foi possível
constatar que as assembleias constituídas em nossa escola foram pensadas para valorizar a
participação cidadã das crianças, além disso, o procedimento utilizado para o levantamento dos
interesses, vivências e demandas foi muito importante para assegurar o direito à voz dos alunos,
que foram inseridos em discussões pautadas no respeito, na justiça, na solidariedade, na
responsabilidade e na igualdade. As atividades desenvolvidas proporcionaram a eles uma
melhor compreensão do mundo e de si mesmos, trazendo a consciência de que são sujeitos de
direitos, identificando situações reais em que seus direitos são garantidos ou violados e
mudando atitudes para superar a falta de cumprimento de seus próprios deveres.
Para atender às especificidades de um trabalho interdisciplinar e por se tratar do ciclo de
alfabetização, as atividades foram organizadas de modo a garantir o desenvolvimento da
oralidade, leitura e escrita perpassando por diferentes conteúdos e áreas do conhecimento,
mantendo o compromisso em oferecer uma Educação em Diretos Humanos coerente com as
ações vivenciadas no cotidiano escolar, pois a escola se demonstra um espaço privilegiado que
potencializa a troca de experiências, desenvolvimento de competências e habilidades e
construção de conhecimentos, elementos essenciais para a formação da cidadania infantil.
Referências
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de
1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002.
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Projeto: Ensinado Português, Transformando Vidas
Jaqueline Gomes Conte de Moura6
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Vem crescendo em grande escala os números de refugiados no Brasil, devido as grandes
crises humanitárias existentes em diversos países, de acordo com o CONARE (Comitê Nacional
para os Refugiados) – em seu último levantamento em 2017, cerca de 9.552 pessoas, de 82
nacionalidades distintas, já tiveram sua condição de refugiadas reconhecida. Dessas, 713
chegaram ao Brasil por meio de reassentamento e a 317 foram estendidos os efeitos da condição
de refugiado de algum familiar. Desde o início do conflito na Síria, 3.772 nacionais desse país
solicitaram refúgio no Brasil. Muitos desses refugiados residem nos municípios do ABC, no
Estado de São Paulo, diante disto, percebeu-se a necessidade de ensinar nossa língua para eles,
visto que é um aprendizado essencial, pois por meio dela as pessoas conseguem expressar suas
ideias, necessidades e sentimentos, e consequentemente desenvolvem as relações sociais e as
relações de trabalho, necessárias ao ser humano.
Diante desta realidade, surge o Projeto: “Ensinando Português, Transformando Vidas”,
idealizado por Luci Mara Pereira, uma amiga, missionária e professora de idiomas, que tem
contato com diversas pessoas de outras nacionalidades, e que os ajuda nessa adaptação em nosso
país, que dedica a sua vida para fazer o bem aos outros, vislumbrando uma sociedade cada vez
melhor, valorizando o ser humano, e que não fica inerte as demandas sociais. Mediante a isto,
6
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me fez o convite para ser professora voluntária neste projeto, junto com mais algumas pessoas,
mesmo sendo pedagoga fiquei temerosa, visto que não tenho domínio de outras línguas e fiquei
preocupada de como este processo de aprendizagem aconteceria. No entanto, para minha
surpresa, este processo de descoberta foi riquíssimo e o processo de aprendizagem dos alunos
aconteceu de forma significativa.
Então, depois de algumas conversas iniciamos o curso com 5 alunos Africanos, e aos
poucos outros refugiados ficaram sabendo do projeto e a turma foi aumentando, chegaram 2
sírios e mais 2 africanos. Utilizamos o material didático “Pode Entrar” elaborado com a parceria
do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), da CASP (Caritas
arquidiocesano de São Paulo) e do Curso Popular Mafalda, que norteou o nosso trabalho ao
longo do ano de 2017. As aulas acontecem nas salas da 1ª Igreja Batista de São Bernardo do
Campo, de segunda e terça feira das 20:00 às 21:30.
Tínhamos uma turma bem heterogênea, alunos que tinham chegado em nosso país a mais
de 2 anos e que por isso tinha adquirido um pouco da língua de forma precária e alguns que
fazia um tempo bem menor que estavam no Brasil, e só falavam a sua língua materna, deste
modo, tínhamos 7 alunos que falavam francês e diversos dialetos do seu país, 2 que falavam
inglês e árabe. Por esta razão, ao longo do processo, necessitamos fazer algumas rodas de
conversa com a presença e auxílio de uma francesa e de uma professora de inglês, para traduzir
as reais necessidades dos alunos e para avaliarmos o projeto. Durante o processo e as rodas de
conversas tivemos a oportunidades de conhecer melhor os alunos e ajudá-los de forma mais
eficaz, com remédios, roupas, cobertores, objetos de higiene, explicação e direcionamento sobre
documentação, resolução de situações do cotidiano, entre outros.
Durante esses levantamentos conseguimos observar que os africanos tinham mais
necessidades econômicas e que os sírios tinham mais questões relacionadas ao dia-a-dia.
Conseguimos perceber que devido as questões relacionada a pobreza, os africanos tiveram que
deixar suas famílias na África e que os sírios vieram para o Brasil com suas esposas e filhos.
Esses dados são evidenciados também em uma pesquisa do Ministério da Justiça, que deixa
claro que o maior número de solicitantes de refúgio no Brasil se trata de homens (68%).
Com relação a profissionalização dos alunos em seus respectivos países, observamos que
no grupo dos africanos existiam, contador, fotógrafo, mecânico de caminhões, padeiro,
vendedor e arquiteto e no grupo dos sírios tínhamos, professor de Educação Infantil e de
idiomas e Engenheiro da área de TI. E que devido a sua atual conjuntura, trabalham em nosso
país como ajudante de caminhão, ajudantes em uma empresa de tinta, panfletista e motorista da
UBER, buscando assim, fonte de renda para arcar com sua subsistência e a dos seus familiares.
Evidenciando a importância da língua como ascensão social, na busca de uma colocação melhor
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no mercado de trabalho.
Com o passar do tempo, o Projeto foi ganhando credibilidade e um dos nossos alunos
sírios, sugeriu que tivesse aulas de português para um grupo de mulheres da sua comunidade,
mas que não poderia ser junto com os homens e deveria ser de dia, devido a religião e cultura do
grupo. Com está nova demanda, surgiu uma nova turma para atendê-las.
No final do ano de 2017, terminamos o módulo básico e tivemos uma triste surpresa, 5
alunos africanos foram demitidos e tiveram que mudar para outro município, não conseguindo
mais frequentar as aulas devido à distância. No entanto, esse ano surgiu uma nova demanda de
alunos refugiados, um grupo de Haitianos e o projeto continua a fazer o que se propôs,
transformar vidas por meio da língua.
Considerações finais
O projeto surgiu da necessidade que os refugiados locais encontraram quanto a nossa
cultura e língua, sabemos que por meio da língua é que as relações se consolidam, por isso a
importância de promover projetos que visem tal aprendizado, possibilitando aos refugiados mais
qualidade de vida. Visto que, eles relatam que vieram de um contexto onde foram obrigados a se
deslocarem dos seus países de origem, mediante a risco de morte, devido a violação dos seus
direitos em meio as crises humanitárias existentes em seus países, O que requer mais
sensibilidade para trabalhar com esse público. Diante desta realidade trágica, tendo clareza que é
responsabilidade de todos garantir que os Direitos Humanos sejam respeitados. Cabe ressaltar
ainda que existe um acordo internacional, promovido pela ONU, 1951 (Estatuto dos
Refugiados), que garante os mesmos direitos sociais dos estrangeiros residentes, aos refugiados,
sem qualquer forma de discriminação e com o princípio de proibição de expulsar ou devolver
um refugiado sem o seu consentimento. Diante desta realidade, temos clareza que estamos
caminhando frente ao rumo certo e que o projeto tem fornecido bons resultados na vida desses
alunos, proporcionando grandes conquistas.
Referências
http://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/
acesso em 19/05/2018.
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O Idoso Na Contemporaneidade
Jéssica Molina Silva Sampaio7
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A experiência relatada a seguir contará com a minha contribuição como assistente social,
na proteção social especial, ou médica complexidade, da política de assistência social.
Partimos da ideia de que os idosos que temos na atualidade formam a população que
nasceu na década de 1940 e 1950, teremos indivíduo entre 50 e 60 anos, que de acordo com o
IBGE na década de 1990 a expectativa de vida ficou entre 69.1 e 72.6 anos, em uma época em
que as políticas eram elitizadas. Portanto, a mulher tinha um papel restrito, pois tinham
oportunidade de estudar, mas eram educadas para atuarem como donas de casa, do lar e
portanto, não participavam do mercado de trabalho e implicitamente a mulher deteve o papel de
cuidadora na sociedade. O envelhecimento tomou uma proporção maior na década de 1990,
refletiu no Brasil, em termos de leis e políticas públicas, na tentativa de ter um olhar mais atento
a esse recorte. Um grande avanço legal foi a promulgação do Estatuto do Idoso em 2003, que
prevê o estabelecimento de crimes e sanções administrativas para o não cumprimento dos
ditames legais. No caso da violação desses ditames, caberá ao Ministério Público agir para a
garantia dos mesmos.
Em São Paulo tivemos avanços, mas é muito relativo, pois quem tem mais acesso são as
pessoas que estão próximas aos centros. Como exemplo dos avanços obtidos na cidade, temos:
Uniceus, Projetos De Jogos Municipais Do Idoso; Centros Dia, que acolhem os idosos durante o
dia e as ILPIs que são Instituições de Longa Permanência para Idosos, todos têm uma integração
com a saúde. Cooperativas de cuidadores para garantir uma segurança e um cuidado maior a
essa camada, em suma, espaços que atendam os idosos até o fim da vida.
Ações como as acima descritas visam oferecer proteção social preventiva e emergente
para situações de vulnerabilidade e risco, organizada em grupos heterogêneos a partir de
interesses, demandas e potencialidades dos usuários, do protagonismo e do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. Disponibilizar informações sobre direitos e participação,
oportunizando o exercício de cidadania.
7
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Darei destaque ao serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Rede de
Proteção Social Básica, na modalidade Centro de Convivência Intergeracional – CCInter –, pois
é um serviço que tem suma importância na rede socioassistencial de nossa cidade, atende
pessoas a partir de 06 anos de idade e tem a perspectiva de trazer à convivência as crianças, os
jovens, os adultos e os idosos, fortalecendo as relações entre os diferentes ciclos de vida de
forma harmoniosa e respeitosa. A execução desse serviço se dá através do desenvolvimento de
atividades socioeducativas para além do convívio intergeracional, trabalhando com cada ciclo
de vida para atender as suas demandas e necessidades específicas, bem como oportunizar o
desenvolvimento de potencialidades referentes a cada grupo etário, sem prejuízo de agregar
várias gerações simultaneamente através de ações integradas caracterizadas pela oferta de
atividades corporais, recreativas, teatro, música, contação de histórias, artesanato e outras, de
modo a estimular e desenvolver a consciência das diferenças e semelhanças entre gerações. É
uma forma de intervenção social planejada, que cria situações desafiadoras, estimula e orienta
os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas na
família e no território, de modo a ampliar trocas culturais e de vivência, desenvolver o
sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos familiares e incentivando a
socialização, a convivência comunitária e até mesmo a educação em direitos humanos.
O convívio e a interação entre as gerações, favorecem a troca de experiências,
promovem a valorização cultural, o desenvolvimento de sociabilidades, reforçando a cidadania e
a igualdade social. A relação intergeracional, traz uma troca muito rica para os idosos e para as
crianças e adolescentes, que tendem a valorizar o novo, o moderno, a novidade e acabam
ressignificando o conhecimento adquirido durante a vida de seus avós.
Na ótica do Serviço Social, os Direitos Humanos recebem espaço desde a década de
1990, como perspectiva de superar a cultura política dominante e a necessidade de lutas pela sua
defesa. Segundo Forti (2011) a discussão dos Direitos Humanos como objetivo profissional
deve posicionar-se na perspectiva de qualificação e aprimoramento contínuo, reconhecendo
politicamente, metodologicamente e eticamente, os limites e as possibilidades do exercício da
profissão e o campo dos Direitos Humanos na sociedade capitalista.
Considerações Finais
A história oral tem um significado muito importante na área social e principalmente no
CCInter, pois ela contribui para ampliar o arsenal de ferramentas pedagógicas para a Educação
em Direitos Humanos, pois nela podemos conhecer a particularidade de cada indivíduo,
independente sua faixa etária, pois a partir dela poderemos explorar diversas temáticas que têm
suma importância na construção da cidadania e garantia de direitos humanos, logo valorizando e
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conhecendo cada particularidade apresentada durante o atendimento individual ou em atividades
em grupo.
Dessa forma, acredito que temos o dever de fortalecer essa dinâmica, pois essa troca é
muito significativa para ambos, pois valoriza a história vivida pelos idosos na
contemporaneidade e ilustra aos mais jovens o desafio que será essa jornada que se chama vida,
bem como a pesquisa nos fez perceber que hoje estamos muito mais próximos de garantir os
Direitos Humanos em todas as fases da vida do que estávamos a 50 anos atrás.
Referencias
BRASIL. Lei n. 10.741, de 1° de setembro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências. São Paulo: Sugestões Literárias, 2003
FORTI, Valéria. MARCONSIN, Cleier. FORTI, Lorena. Direitos Humanos e Serviço Social:
debater é preciso. In: FORTI, Valéria. Brites, Cristina Maria. (org.) Direitos Humanos e Serviço
Social: Polêmicas, debates e Embates. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011.
RESOLUÇÃO
COMAS
SP
Nº
1056,
2015.
Disponível
em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/Norma%20Tecnic
a%20Centro%20de%20Convivencia%20Intergeracional.pdf> Acesso em 25/04/2018.
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Estereótipos de Gênero e LGBTfobia: Oportunizando Reflexões para o
Respeito à Diversidade
Juliana Brito Gomes de Oliveira8

22

O presente trabalho expõe um relato de experiência vivenciada a partir de atividades
sobre estereótipos de gênero e sua relação com a LGBTfobia aplicadas em aulas de língua
espanhola para uma de Ensino Médio de uma escola da rede municipal de São Paulo. Notou-se
que na escola estudantes manifestavam-se negativamente diante de situações que mostravam
ruptura com papéis de gênero e relacionavam tais rupturas à homossexualidade, também tratada
de maneira negativa, sendo comum, por exemplo, frases como “Você está parecendo um gay
com essa camiseta apertada”. Diante disso, aplicou-se as atividades com o objetivo de propiciar
reflexões sobre estereótipos de gênero e sobre LGBTfobia, visando o maior respeito à
diversidade.
O primeiro passo da sequência de atividades consistiu em perguntar aos estudantes o que
entendiam por “gênero” e por “estereótipo”, promovendo, a partir das respostas, uma breve
discussão sobre os termos. Na sequência, os alunos assistiram a dois vídeos da campanha
“Reacciona, Ecuador”, promovida pelo governo equatoriano com o objetivo de combater
violência de gênero no país. Os vídeos apresentam homens e mulheres dando depoimentos sobre
características suas que não seguem estereótipos de gênero, como, por exemplo, um homem
afirmar tranquilamente que chora e uma mulher ser uma forte fisiculturista. Em seguida, fez-se
um debate sobre os filmes, sobre papéis de gênero e sobre preconceitos a eles relacionados. Os
estudantes foram levados a refletir se haveria motivos para haver uma campanha no Brasil como
a realizada pelo governo equatoriano. Com isso, foram encorajados a dar exemplos de situações
que vivenciaram ou presenciaram em que pessoas romperam com papéis sociais de gênero.
Alguns estudantes relataram sobre situações em que eles próprios haviam rompido com algum
papel de gênero, enquanto outros revelaram haver estranhado e mesmo sido preconceituosos
8
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diante desse tipo de situação. Durante o debate, os alunos foram incentivados a refletir sobre por
que é comum haver intolerância com essas rupturas de papéis. Com essa reflexão, estudantes
disseram que tal intolerância existe porque pessoas que não seguem determinadas marcas de
estereótipos de gênero são consideradas homossexuais, observação que levou a um debate sobre
o pensamento comum presente em nossa sociedade que atrela ruptura de papel de gênero à não
heterossexualidade. Tal debate proporcionou uma conversa sobre gênero, sexualidade e a
confusão que se faz entre esses termos, além de uma discussão sobre a LGBTfobia em nossa
sociedade.
Num momento subsequente, foram apresentadas aos estudantes imagens de pessoas com
características que rompem com estereótipos de gêneros, como um menino brincando de boneca
e mulheres usando terno e gravata. Foi pedido aos alunos que imaginassem que as pessoas das
imagens eram suas amigas ou suas parentes próximas, e os estudantes foram encorajados a se
manifestarem quanto aos sentimentos suscitados com essa atividade. Muitos deles
demonstraram seu estranhamento diante das fotos e alguns afirmaram que se sentiriam
desconfortáveis se aquelas pessoas fossem suas amigas ou parentes. A partir dessa afirmação,
buscou-se desenvolver uma conversa em que os estudantes tentassem identificar os motivos que
os levaram a sentir esse desconforto.
As conversas proporcionadas com as atividades geraram diversos debates entre os
estudantes e revelaram que alguns alunos apresentam preconceitos na exposição de suas ideias;
outros, ao menos em seus discursos, alinham-se a um pensamento que contradiz ideias
preconceituosas. Ainda, um tipo de afirmação recorrente entre os alunos foi o de que se sabe que
não se deve ser preconceituoso, LGBTfóbico, e ridicularizar rupturas de papéis de gênero, mas
que, “na prática” é difícil não vivenciar pensamentos preconceituosos. Uma estudante que é mãe
de um menino, por exemplo, afirmou que não compraria uma boneca para seu filho brincar, pois
acharia estranho, embora saiba que não é errado um menino brincar de casinha e boneca. Um
aluno, ao comentar sobre uma foto em que mulheres se vestem com terno e gravata, afirmou
respeitar os homossexuais, mas perguntou aos presentes se caso tivessem uma filha lésbica não
se sentiriam incomodados em nenhum momento, se não teriam nenhum tipo de preocupação. Tal
fala do estudante, além de ser um exemplo de como parece ser difícil não ser preconceituoso “na
prática”, ao relacionar vestuário à sexualidade ainda revela uma crença de que a transgressão de
algum estereótipo de gênero implica em homossexualidade, ideia que, nessa ocasião, foi
refutada por outros estudantes e que suscitou novo debate sobre LGBTfobia.

Considerações finais
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Os papéis sociais de gêneros estão vinculados a outros dois temas: a relação que se faz
entre ruptura de papel de gênero e homossexualidade, e a LGBTfobia. Esses três temas se
relacionam entre si especialmente pela comum associação que se faz entre o cumprimento de
estereótipos de gênero à heterossexualidade, o que faz com que a violação de marcas de papel
social de gênero seja associada à não heterossexualidade. Dessa forma, em uma sociedade
LGBTfóbica como a nossa, a ruptura com papéis de gênero é recebida com estranhamento e
intolerância.
As atividades aqui relatadas proporcionaram reflexões e debates sobre esses três temas
tendo como ponto de partida a exposição sobre um deles: os estereótipos de gênero. Nas
conversas realizadas durante as atividades, os estudantes apresentaram diversas experiências e
opiniões sobre os temas, e dialogaram bastante entre si. Os alunos tiveram várias oportunidades
para expressar-se, mostrando que entre eles há opiniões diversas, e em muitas situações houve a
tentativa de alguns dos próprios estudantes de apresentar a colegas argumentos para que se adote
posturas mais abertas à ruptura de estereótipos e à diversidade sexual.
Espera-se que as atividades tenham sido relevantes para os estudantes refletirem sobre os
temas tratados de maneira a levá-los a adotarem posturas e opiniões cada vez mais condizentes
com o respeito à diversidade.
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Conselhos de escola: Uma estratégia para o exercício da cidadania
Jussara Almeida Bezerra9

25

Os direitos humanos se modificam conforme ocorrem mudanças históricas, envolvendo
o interesse, as necessidades, as classes de poder, transformações técnicas, etc.
Numa perspectiva de evolução, nos três últimos séculos, os direitos humanos evoluíram
de uma esfera de liberdade, onde há uma limitação do Estado, para a política, caracterizada por
uma participação mais ampla dos membros de uma sociedade, para finalmente a esfera social,
marcada pelo amadurecimento de novas exigências pautadas nos conceitos de bem-estar e
igualdade. O conceito de direitos evolui conforme a concepção de homem e sociedade se
modifica historicamente. Na esfera política, a relação entre governantes e governados também
sofre modificações, visto que com o novo conceito de cidadania, em que se fortalece a
individualização, o Estado passa assumir demandas de garantir mais os direitos do indivíduo e
menos dos deveres destes, e para que isso aconteça, a participação dos indivíduos é
fundamental, sob uma perspectiva da atuação coletiva. Assim, consolida-se a democracia que,
numa abordagem moderna, não traduz o poder do povo e sim o poder dos indivíduos. Desta
forma, a tomada de decisões é coletiva e representa os cidadãos e não o povo, num sentido mais
amplo.
A escola, em sua função transformadora da sociedade e do cidadão e como produto de
uma sociedade, ou seja, composta por sujeitos oriundos dela, é um importante espaço de trocas e
construção de saberes. Para que a escola cumpra esse importante papel no espaço em que está
inserida, necessita trabalhar com situações reais e que produzam aprendizagens significativas,
capazes de promoverem interação com os sujeitos do processo educativo, permitindo que todos
possam refletir e atuar no seu meio social.
A partir desse cenário descrito, surge a reflexão de como a escola (em especial a escola
9
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em que atuo como gestora) enquanto instituição social que tem como objetivo a garantia de
direitos e ao mesmo tempo, configura-se em um direito em si, pode efetivamente formar
cidadãos participativos e agentes de transformação. Para os alunos, os professores possuem
currículos e ações que sempre remetem a essa temática, porém um Projeto Político Pedagógico é
um plano que tem como alvo uma comunidade escolar inteira: alunos, funcionários e
comunidade. Desta forma, enquanto gestora da unidade escolar, deparei-me com o desafio de
articular e qualificar ações que contemplem um coletivo e que façam sentido para o membros
daquela comunidade.
A partir da leitura dessa necessidade, o trabalho com Conselho de Escola constitui-se
numa importante estratégia para o exercício da democracia, e consequentemente, da cidadania.
Numa perspectiva democrática, em que todos realizam ações em prol do todo, o Conselho de
Escola, enquanto um órgão deliberativo, consultivo, fiscal, mobilizador e também pedagógico, é
parceiro das atividades escolares, desde seu planejamento, passando pelas realizações, e
qualificando os momentos avaliativos, para que se planeje, em seguidas, novas ações que
perpassem pelas discussões realizadas nas etapas mencionadas de forma colegiada, polifônica,
ou seja, com diferentes, vozes, olhares, contribuições. O Conselho Escolar tem importante papel
na construção de uma educação escolar democrática e emancipadora, uma vez que tem a
oportunidade de participar de todo o processo, levantando no contexto real qual a educação que
temos e qual a queremos, e mais ainda, qual temos por direito.
No município em que atuo, São Bernardo do Campo, o Conselho de Escola é um órgão
colegiado composto por todos os segmentos da comunidade escolar. Contribui com a criação e
delibera ações importantes para o cotidiano e o trabalho escolar, em que a escola e a família se
juntam em função de atuar, articuladamente, no processo de gestão pedagógica democrática em
prol da qualidade de atendimento da unidade escolar. Por meio do Conselho, todas as pessoas
ligadas à escola podem se fazer representar e participar das decisões sobre os aspectos
administrativos e pedagógicos da Instituição. É de fundamental importância conciliar no projeto
político pedagógico escolar objetivos que contemplem de fato a necessidade real de uma
determinada comunidade escolar, entendendo-a como um conjunto de pessoas com diferentes
atuações no processo de ensino-aprendizagem. Assim, descrevo o relato de uma experiência que
desenvolvi com o Conselho de Escola, tendo-o como ferramenta estratégica para se qualificar a
educação, para o exercício da cidadania e transformação da comunidade local.
No ano de 2014, iniciou um processo de matrículas por decisão judicial na nossa escola,
em que a Defensoria Pública conferia o direito à vaga em creche a partir de mandado judicial.
Com isso, as salas de aula ficaram com um número acima de alunos do que o previsto, trazendo
diversos problemas para o cotidiano, tais como espaço físico, desfalque no quantitativo adulto /
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criança, vulnerabilidade física, conflitos com famílias que aguardavam vaga em lista de espera e
perdiam a oportunidade de disputar a vaga devido às liminares que passavam como prioridade
de matrícula, entre outros. A partir da problemática instalada, decidimos que seria pauta de
nossas reuniões de conselho de escola a discussão desse assunto e deliberação de ações em
busca da resolução do problema. Ao longo de três anos, discutimos em nossas reuniões o
conceito de direito à qualidade de educação, o direito ao acesso, a necessidade de abertura de
uma nova creche no bairro, a proposta da escola e como o cenário de salas superlotadas dificulta
a realização das ações do nosso PPP, etc. Além disso, funcionários que faziam parte do
Conselho de Escola também traziam como discussão da ameaça de seus direitos enquanto
profissionais, que dizem respeito a condições de trabalho, etc. Traçamos ao longo dos três anos
ações como reuniões com o Promotor da Infantil, discussão em reunião com as famílias sobre o
referido problema, construção de abaixo-assinado para ser enviado ao governo municipal,
reuniões com a Secretaria Municipal de Educação para ressaltar a necessidade de construção de
uma nova escola, participação em plenárias municipais para ressaltar a necessidade de ações do
poder público para ampliação da oferta de vagas, etc. Após todo esse processo, tivemos em
março de 2018 a abertura da CRECHE RIACHO GRANDE, que passou a atender as crianças
que estavam na condição de aguardo em nossa lista de espera para atendimento.
Considerações finais
A escola constitui em si um espaço de garantia de direitos, é em si um direito e por meio
dela, pode-se realizar o exercício de direitos. Desta forma, uma estratégia relevante para o
exercício de direitos é o trabalho do gestor escolar com o Conselho de Escola, órgão colegiado
que propõe a participação de diferentes membros da comunidade escolar. Por meio da
participação, interação e intervenção no cotidiano escolar, o Conselho de Escola permite a
formação do cidadão por meio do exercício da democracia.
Referências
BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992.
BRASIL. Conselho escolar e aprendizagem na escola. Brasília: MEC, 2004.
FERREIRA, Naura (Org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos
desafios. São Paulo: Cortez, 1998.
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997.
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Projeto Político Pedagógico da EMEB Professora Cecília
Oliveira Turbay. SBC: Secretaria de Educação, 2017.
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Projeto: Atendimento Educacional Especializado
Letícia Alves Veronessi 10
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Trabalho no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, exerço principalmente a
função de orientar os alunos de acordo ao código de disciplina vigente no colégio, um tanto
exigente e conservador. Ao observar a rotina do colégio e os alunos que ali frequentam
enxerguei, como educadora especialista no atendimento educacional especializado, a
possibilidade de um colégio com tamanha estrutura tanto arquitetônica quanto financeira,
oferecer Atendimento Educacional Especializado aos alunos com algum tipo de deficiência,
diga-se que em pequeno número, porém presentes neste contexto escolar e que em alguns casos
acabam sendo excluídos por não se enquadrarem aos padrões e nem apresentarem méritos como
os outros alunos que acompanham métodos “conteudistas”.
Iniciei então a organização e estudos para montar um projeto personalizado de
Atendimento Educacional Especializado, pois uma instituição que tem como um de seus
principais valores o altruísmo, e que exerce grande função social, com totais condições de
atender as particularidades e necessidades de seus alunos em diversos aspectos, favorecendo o
acesso, a inclusão, a aprendizagem e também a permanência dos alunos com deficiência ou
Transtorno, eliminando qualquer barreira no processo de ensino e aprendizagem.
O MEC em 2008 estabelece a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, um documento orientador para organizar as ações e transformar o sistema
educacional em inclusivo. Essa transformação é um processo que vem sendo adotado
principalmente pelas redes municipais e estaduais de Ensino, visando educação para todos sem
nenhum tipo de distinção e introduzindo ações que atendam as particularidades dos educandos.
Sabemos que historicamente a pessoa com deficiência foi segregada e até os dias atuais são
excluídas. Ao conversar com os professores no dia a dia fica clara a dificuldade que encontram
em trabalhar com a diversidade em sala de aula e com o aluno que foge aos padrões e tem um
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desenvolvimento diferente dos demais, o atendimento educacional especializado também tem
essa função de auxiliar o professor nesse processo de inclusão e nos processos de aprendizagem.
Meu objetivo então foi trazer para essa instituição o dialogo sobre as possibilidades de
oferecer o Atendimento Educacional Especializado, através de uma sala de recursos com
estratégias e planos de ação para desenvolver as potencialidades de cada aluno, de acordo com
suas características e especificidades. Na sala de recursos também seriam pensados e elaborados
recursos e materiais pedagógicos de acessibilidade, visando favorecer o processo de
desenvolvimento, aprendizagem e inclusão social destes alunos.
Em janeiro de 2018 apresentei para a direção do colégio o projeto, entreguei à diretora o
Projeto teórico impresso e apresentei também slides de Power Pointe, ela demonstrou-se
receptiva e realizou algumas perguntas, mas o que mais me marcou foi que durante a conversa
foi dito que este colégio não era para “TODOS”, fique silenciada com essa fala, pois não
esperava esse discurso vindo de uma pessoa com tamanho conhecimento e a frente de uma
grande instituição, contrariando o que o Projeto Político Pedagógico do colégio defende uma
educação para todos contra qualquer tipo de exclusão. Enfim ao final da reunião ela falou para
iniciarmos como um Projeto piloto no contra turno das aulas, porém o colégio oferece aula em
tempo integral o que já era uma preocupação durante a elaboração do projeto, pois o AEE é
ofertado necessariamente em contra turno, o que na minha visão seria um agravante, tendo em
vista que as aulas no colégio são em período integral, que na minha visão já é uma carga horária
maior e dificultaria a presença do aluno em contra turno, por diversos aspectos dentre eles o
transporte, também o cansaço e excesso de estímulos.
Fiquei no aguardo para então dar início, ou pelo menos conversar mais sobre o assunto e
adequar o projeto, porém isso não aconteceu e os bimestres foram se passando até que no
Conselho de Classe foi levantado por parte dos Professores a necessidade de oferecer o
Atendimento Educacional Especializado, me posicionei e falei sobre minha ideia, pois nesses
meses refleti muito sobre o Projeto e em possibilidades de aplicabilidade, nesse momento
enxerguei a possibilidade de sugerir algo que estava pensando, um laboratório de aprendizagem,
algo novo e diferente que poderia ser mais específico e mais fácil de ser incorporado no
currículo escolar.
O Laboratório atende todos os alunos com dificuldades de aprendizagem, atenderia então
todos os alunos com reais dificuldades, dentre eles também os alunos com deficiência que
demonstram dificuldades, e pode ser realizado durante o período em que o aluno está na escola,
o que facilita a aplicabilidade.
Como foi citado e fez parte da ata do conselho de classe fica necessário que hajam ações,
então foi formado um comitê composto por uma professora de cada série, do infantil ao 5º ano,
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e duas orientadores educacionais para estudar sobre o assunto e entregar até junho, prazo dado
pela gestão escolar para entregar um projeto com todos os dados necessários; local, mobiliário,
profissionais, materiais, recursos, carga horária, tudo que for necessário para executar o projeto.
Até o momento nos reunimos uma vez, montamos um cronograma com ações
necessárias, fizemos um levantamento de algumas escolas que oferecem o Atendimento
Educacional Especializado para realizar visitas, para essas visitas montamos um roteiro, para
que após possamos comparar as pesquisas. Também iremos a lojas que vendem materiais
educacionais, pesquisa de softwares e estamos estudando a legislação vigente sobre a inclusão e
a educação especial para poder incluir no currículo do colégio algo novo personalizado que
atenda às necessidades dos alunos e as especificidades do colégio.
O objetivo deste projeto é favorecer a inclusão, desenvolver as potencialidades e
habilidades dos alunos em um ambiente estruturado e motivador, estimulando o aprendizado a
partir de práticas diferenciadas, procurar entender como aluno aprende e estimular o
aprendizado para os alunos que demonstram dificuldades e necessidades educacionais especiais.

Considerações finais
O Atendimento Educacional Especializado é organizado para suprir as necessidades de
acesso ao conhecimento e à participação dos alunos com deficiência e dos demais que
apresentem necessidades educativas especiais, nas escolas comuns. Buscar complementar e
suplementar a formação do aluno, visando a sua autonomia na escola e em outros espaços de sua
vida social. Perpassa todos os níveis e etapas e todas as modalidades da educação básica e
superior.
Alunos com deficiência e os demais, que são público alvo da Educação Especial,
precisam ser atendidos nas suas especificidades, para que possam participar ativamente do
ensino comum. Porque [...] “temos direito à diferença, quando a igualdade nos descaracteriza”.
(Boaventura de Souza Santos)

Referências bibliográficas
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Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, DF, jan. 2008a. [Documento
elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela portaria n. 555/2007, prorrogada pela portaria
n. 948/2007, entregue ao ministro da Educação em 7 de janeiro de 2008].
SALOMON, Sônia. A atuação junto às pessoas com necessidades educacionais especiais: uma
abordagem. In: MASINI, Elcie F.S. (Org.) Do sentido... pelos sentidos...para o sentido. São
Paulo: Vetor Editora. 2002. pp. 83-90
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O Lugar Onde Moro
Luciana Alves de Moura Oliveira
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Durante o curso de Educação em Direitos Humanos tive muitas experiências que
corroboraram para com meu aprendizado, conheci História Oral, apesar de já ter trabalhado com
a tipologia, não sabia que carregava também esse nome, aprendi a importância social que
História Oral carrega em si, na disciplina na qual sou especialista, Língua Portuguesa,
trabalhamos com relatos produzidos no registro oral e relatos pessoais que depois são
transformados em textos, os textos de Memórias Literárias.
Quando iniciei o projeto com meus alunos percebia neles um distanciamento em relação
aos próprios familiares e pouco apresso pela cidade onde moravam, então pensando em
fortalecer os vínculos afetivos e a valorização da terra natal, iniciei as oficinas que teve grande
adesão e aceitação por parte dos alunos.
Comecei com coletas de objetos antigos e fotografias para montagem de uma exposição,
a exposição se chamou “As quinquilharias do meu coração”, cada objeto e fotografia tinha uma
história pra contar, pronto, aí começou o dialogo entre alunos e os avós, as famílias se
envolveram.
Na segunda oficina, convidamos a avó de uma das alunas pra vir até a escola dar uma
entrevista para nós, uma modalidade de registro oral, ela nos contou histórias muito antigas
sobre Tremembé, em um dos relatos ficamos sabendo que um dos filmes de Mazzaropi havia
sido feito na cidade e que até uma novela que tinha passado na extinta TV Tupi havia sido
gravada na cidade também. A Idosa nos contou muitas coisas sobre a cidade, os alunos a
ouviram muito atentos. Era a história sendo contada por alguém que participou dela, que
vivenciou todos os momentos e que assistiu mudanças e transformações importantes na
sociedade.
Dando continuidade ao projeto, iniciei a terceira oficina e fomos visitar um lar de Idosos
11
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no centro da cidade de Tremembé, lá vieram muitas histórias, os alunos preparam um café para
tomar com os moradores do local, vi meus alunos se dedicando ao próximo, deram lanche na
boca dos mais debilitados, cuidaram de quem precisava de cuidados, deram carinho para os que
estavam precisando, e sobre o lanche, nem pensaram em comer, quando os idosos terminaram
de comer, por iniciativa deles, guardaram tudo o que sobrou e pediram para a cozinheira guardar
para que as vovós comessem em outra hora. Após o lanche, meus adolescentes ouviram muitas
histórias, relatos de mais gente. Foi um momento de grande sensibilização.
Com o objetivo atingido, parti para a coleta de relatos no seio da família, meus alunos
estavam com a mente e coração prontos para ir além. Com os celulares nas mãos, meus alunos
foram em busca de histórias, relatos pessoais, ouviram os familiares, pais, avós, tios. Meus
adolescentes dialogaram com seus familiares, trocaram experiências, aprenderam com quem
tinha e tem muito a ensinar.
Com áudios prontos, começamos um trabalho linguístico, transformamos a História Oral
em Memorias Literárias.
Com os textos prontos, fiz uma competição entre alunos e moradores do entorno escolar
para que fizessem o desenho que serviria de ilustração para o livro. Com o livro pronto,
realizamos uma manhã de audição e autógrafos, a escola foi inundada pelos familiares que se
emocionavam ao ouvir suas histórias sendo contadas com tanta sensibilidade pelos alunos, foi
uma manhã singular em minha vida.
Considerações finais
A História oral é multifacetada e permite a interdisciplinaridade, segundo Santhiago e
Magalhães (2005), cada área do conhecimento a nomeia de acordo com sua intencionalidade e
objeto de estudo, por meio de analises e estudos, parto do pressuposto de que em minha área de
atuação trata-se do Gênero Memorias Literárias, pois para que haja a produção textual há todo
um percurso de construção e análise linguística para se chegar a produção final que é o texto. A
história Oral é a base para todo o trabalho linguístico, para que a narrativa se estruture.
É a história sendo contada por quem a vivenciou, por quem participou, que tem uma
outra perspectiva ao relatar os acontecimento, a história é contada fora dos muros acadêmicos.
O projeto proporcionou aos adolescentes um olhar mais atencioso aos Idosos, um resgate
aos vínculos afetivos e apresso ao lugar onde moravam.
Referencias
SANTHIAGO, Ricardo; MAGALHÃES, Valéria Barbosa. Introdução: História oral na
sala de aula, Belo Horizonte, Autêntica, 2005.
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Projeto Social Avançar no Direito através do conhecimento
Luciana Pardim Silva12
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De 2009 a 2011 participei da implantação do Programa de Esporte e Lazer na Cidade Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PELC / PRONASCI13 que era do
Governo Federal em parceria com o Município de São Bernardo do Campo exercendo a função
de Agente social. O público-alvo eram jovens entre 15 e 24 anos que viviam em situação de
vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras das condições de injustiças, violências e
exclusão social, com vista à melhoria da qualidade de vida e resgate da autoestima. Moradores
de áreas da cidade, consideradas vulneráveis, o que não impediam que moradores pertencentes a
outra faixa etária participassem. O Projeto tinha dentre seus objetivos: Articular políticas de
segurança com ações sociais, prevenir e atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão
das estratégias de ordenamento social e segurança pública e contribuir com a democratização do
acesso ao esporte recreativo e ao lazer, por meio da promoção de ações educativas.
A partir desse projeto, pude conhecer uma outra realidade que até então desconhecia.
Apesar de o Projeto ser ligado diretamente ao esporte e lazer, não nos impedia de ofertar outros
tipos de atividades para além do esporte.
Nesse período observamos como coisas simples eram novidades para os participantes do
projeto, em dias chuvosos, por exemplo, quando o espaço aberto não podia ser utilizado,
ofertávamos jogos como xadrez, dama, leitura, informática, entre outros de uma forma lúdica
sem cobranças e exigências, obtendo a participação praticamente de todos.
Conforme passava o tempo era necessário inovarmos pra não perder o interesse dos
participantes, porém contando apenas com os recursos já disponibilizados pelo poder público e
os espaços dos equipamentos ligados a prefeitura. Em uma oportunidade decidimos passar
filmes, não somente com o intuito de passar o tempo, mas que lhe despertassem a reflexão, o
12
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intergeracionalidade, surgindo discussões lógicas e participativas. Decidimos acrescentar
documentários que abordassem temas históricos, atuais e relativamente considerados polêmicos.
No decorrer do Projeto comecei a cursar a graduação em Serviço Social, que me fez
compreender na teoria o que inconscientemente me incomodava na prática no tratar de questões,
em especial a violação de direitos não somente social, mas econômico, habitacional, financeira e
até mesmo contra a dignidade humana. De alguma forma senti a necessidade de repassar esse
conhecimento. Paralelamente fui me qualificando através de cursos, palestras entre outros, a fim
de me apropriar doa temas abordados.
Dos participantes do projeto quase 100% frequentavam ou frequentaram escolas públicas
e são moradores de comunidades. Sabemos que nas escolas existem grades específicas e prédefinidas que devem ser cumpridas em um lapso de tempo relativamente curto, impedindo que
os docentes planejem e abordem temas que de fato impactará na realidade desses alunos. Diante
disso, quando ouviam dizer: “...é um retrocesso de direitos...” ou “...isso é herança colonial...”,
facilmente nos deparávamos com expressões de interrogação, um silêncio não somente dos
jovens, mas também dos adultos, os quais não conseguem participar ativamente de discussões,
um debate, pois desconhecem o tema. Muitos apenas reproduzem o que ouvem na mídia,
repassando opiniões equivocadas. Atos que impactam diretamente na dificuldade que nosso país
tem em expandir e aguçar o hábito da participação da população nas atividades de “controle
social14”.
O Brasil é um país rico historicamente e culturalmente, o qual cada período histórico
desde o seu “descobrimento” provocou e ainda provocam impactos diretos em nossa realidade
atual, sem contar que diariamente surgem novos fatos, acontecimentos que tornam nosso
cotidiano dinâmico, o que impede que os livros de História e professores deem conta dessa
atualização diária.
Então com a apresentação de filmes realizamos um Projeto Piloto em uma instituição
com crianças e adolescentes, abordando vários temas o qual o resultado foi muito satisfatório.
Através dessa atividade verificamos que o indivíduo pode interagir conscientemente com a
realidade social, tornando possível contribuir com a sociedade entorno e empoderá-lo a um
debate consciente e transformador.
14

Controle Social: entendido como uma forma de fiscalização e controle por parte da própria sociedade sobre as
ações do Estado. Por permitir que os próprios cidadãos participem de alguma forma da gestão da coisa pública, o
Controle Social propicia a vivência da própria Democracia, pois, ao praticar esse controle, os cidadãos podem
interferir no planejamento, na realização e na avaliação das atividades do governo. O controle social pode ser
entendido como a participação do cidadão na gestão pública: fiscalização, monitoramento e controle das ações da
Administração Pública. É um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania que contribui para aproximar a
sociedade do Estado, abrindo a oportunidade de os cidadãos acompanharem as ações dos governos e cobrarem uma
boa gestão pública.
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Considerações Finais
Mesmo após encerramento do contrato do projeto, passei a aplicar essa atividade nos
locais onde tenho a oportunidade, abordando temas relativos a realidade do público, em ONGS,
CCAs onde atuei como estagiaria e atualmente por trabalhar na Assistência tento aplica-las nos
grupos, porém infelizmente, devido ao tempo, até mesmo desinteresse dos outros profissionais
fica difícil manter uma frequência e continuidade. Mas, verifiquei que o resultado sempre é
positivo, através deste Projeto almejamos que os indivíduos possam interagir conscientemente
com a realidade social, política, econômica e histórica do país, e assim lhes mostrar que são
protagonistas de suas histórias e fomentar esse debate.
Visualizamos a possibilidade de contribuir com a sociedade em nosso entorno, trazendo
a população para o mundo da informação fundamental para a construção da cidadania, levar
essas pessoas, muitas vezes sem expectativas, perceber que tem um grande potencial a ser
desenvolvido.
A educação tem um papel fundamental na construção de um indivíduo. Ela é (ou deveria
ser) fator determinante no combate à desigualdade social. A educação promove, não somente
conhecimento, mas traz a importância de caráter, respeito e cidadania que influenciam no
desenvolvimento da criança, reflete na sua vida adulta, enfim, na sociedade. Considero que
através da educação e informação podemos “armar” o cidadão contra qualquer forma de
violação dos seus direitos, compreender quais são, como foram conquistados e como acessa-los
é de extrema importância para o fortalecimento do povo, em questão ao não retrocesso de seus
direitos.
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Comissão de Mediação de Conflitos
Mara Neide Zago15

36

Meu relato de experiência está pautado no módulo “Democracia, Cidadania e Direitos
Humanos”. Segundo autores lidos neste e em outros módulos, a “democracia está fundada nos
princípios de liberdade e igualdade e nos ideais de tolerância, de não violência e de irmandade;
por isso, é o regime que dispõe das melhores condições para o exercício da cidadania e do
respeito aos direitos humanos”. A partir deste ideário, busquei exercitá-la na escola - a
democracia - por meio de ações de formação que envolveu diversos segmentos da unidade
escolar.
Tudo começou com a implantação da Comissão de Mediação de Conflitos nas escolas da
rede municipal de ensino de São Paulo, que tem como princípio, dentre outros, a promoção dos
direitos humanos na construção de uma cultura da mediação de conflitos como proposta de uma
sociedade mais justa e democrática. Dediquei precioso tempo no estudo desta temática, em
especial pela responsabilidade, enquanto gestora, de presidir a referida comissão no âmbito da
unidade escolar na qual atuava. Dos encontros entre os membros desta Comissão, que reúne
pais, professores, alunos e funcionários, nasceram várias propostas de ação, envolvendo todos
os segmentos da comunidade escolar. Para os alunos foi pensada a realização de assembleias
escolares. Para os professores e funcionários o tema “Conhecer, respeitar e conviver: educação
em Direitos Humanos na escola” foi o escolhido para o projeto de formação (PEA). Por fim, a
Comissão também deliberou pela realização de encontros formativos de pais, mensais, de modo
a que a temática também fosse trabalhada com este segmento.
Estas ações foram desenvolvidas ao longo dos anos letivos de 2016 e 2017, com bons
resultados. A princípio foram mapeados os conflitos existentes na unidade escolar, com base nos
registros de ocorrência realizados pela gestão. Notou-se que os principais conflitos envolviam
casos de incivilidade e intolerância. Neste sentido, as assembleias escolares trataram de debater
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a violência escolar e comunitária, bem como buscaram sugestões para uma convivência mais
gentil.
O PEA abordou desde a luta histórica pelos direitos humanos universais até os direitos
de aprendizagem aliados aos direitos sociais. Esta discussão chegou às salas de aula por meio
dos vários conteúdos trabalhados nas mais variadas disciplinas. Observamos, no entanto,
olhando a partir dos estudos realizados neste curso de educação em direitos humanos – e já
fazendo uma avaliação crítica do trabalho na escola - o quanto faltou por parte de alguns
servidores, aliar a teoria à prática. Refiro-me ao que aprendemos sobre a necessidade de
acreditarmos no que estamos falando aos nossos alunos, o quanto o currículo oculto deve estar
alinhado e condizente com o conteúdo expresso nos planos de ensino. De qualquer forma, não
desprezamos a discussão teórica, que foi bastante rica.
Nos encontros formativos com pais, temas como bullying, direitos das crianças e dos
adolescentes e diversidade foram tratados de forma compartida e descontraída, recebendo uma
avaliação positiva da comunidade escolar, bem como o expresso desejo de continuidade para o
próximo ano letivo.
Ainda que as ações não tenham se esgotado, ressalto as emocionantes apresentações
culturais dos alunos no teatro do CEU Caminho do Mar, finalizando os trabalhos naqueles anos
letivos, numa mostra do que aprenderam, tanto nas salas de aula, quanto nas discussões das
assembleias.

Considerações finais
Ressaltamos o importante papel desta Comissão de Mediação de Conflitos para a
convivência democrática entre os profissionais da educação, alunos e demais membros
da comunidade escolar, baseada na cultura do respeito, na valorização da diversidade étnicoracial, de gênero, cultural e no pluralismo de crenças e ideias. Da mesma forma, destacamos sua
contribuição para o fortalecimento do protagonismo dos educadores, pais e alunos no processo
educativo, bem como a progressiva aceitação da ideia de que os problemas e/ou conflitos devem
ser resolvidos em comunidade, por meio do diálogo e da livre expressão de ideias.
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ECA no Cotidiano Escolar: A Escola como Instituição de Proteção Integral e Garantia de
Direitos de Crianças e Adolescentes
Marcia Maria Maiole Carvalho16
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Introdução
No ano de 2017 verificamos junto a Secretaria de Educação do município de São
Bernardo do Campo, local onde sou assistente social e componho a equipe de orientação
técnica, que escolas da região do Bairro Alvarenga/União (Emeb Francisco Beltran, Emeb
Antônio Pereira Coutinho, Emeb Arlindo Miguel Teixeira e Emeb Karolina Sofia) possuíam um
grande número de alunos beneficiários do Bolsa Família, o que caracterizava um local de alta
vulnerabilidade social, bem como um alto número de alunos com baixa frequência e evasão.
Diante da necessidade de entender esta situação e ajudar no retorno destes alunos para a
escola, partindo do pressuposto que a educação é um fator de proteção para as crianças e
adolescentes, provocou-se a estratégia do trabalho em rede, onde as escolas realizam reuniões
Inter setoriais mensais, com Conselho Tutelar, CRAS (Centro de Referencia da Assistência
Social) e UBS (Unidade Básica de Saúde) para fortalecer o diálogo entre os serviços e políticas
públicas que atuam no mesmo núcleo familiar do território, surgindo a reunião denominada
Alvarenga em Rede.
Com a participação das equipes gestoras das escolas nas reuniões do Alvarenga em Rede
se tornou imprescindível a formação destes profissionais para ajudar a compreender e refletir a
realidade social daquele território e o sistema de garantia de direito, no qual a política de
educação faz parte como um fator de proteção social, ajudando e capacitando os profissionais a
levarem estas discussões junto à comunidade escolar, garantindo a frequência e permanência dos
16
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alunos na escola.
Foram estabelecidos os seguintes objetivos: colaborar na formação e atuação das equipes
gestoras das escolas que estão envolvidas nas reuniões de rede de proteção do território
Alvarenga/União, denominada Alvarenga em rede; realizar reflexões sobre o que seria a escola
como proteção social de crianças e adolescentes, analisando os casos que são discutidos na rede
com os princípios do PPP (Projeto Político Pedagógico) de cada escola envolvida.
Essas escolas localizam-se em uma região de alta vulnerabilidade, assumindo as equipes
gestoras importante papel na garantia de direitos das crianças e adolescentes, cabendo, portanto,
para tal, desenvolver ações formativas junto aos profissionais que atuam nas unidades. Para
tanto, foram realizados seis encontros mensais (de abril a novembro) durante o ano de 2017,
sempre com a presença de dois membros das equipes gestoras das escolas participantes das
reuniões do Alvarenga em rede.
Nos encontros foram tratados os seguintes assuntos: histórico da rede de proteção e
constituição do Alvarenga em Rede, levantamento de expectativas para os encontros,
cronograma dos encontros; devolutiva sobre as expectativas do grupo, apresentação das
políticas públicas que compõem o território, ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) e o
sistema de garantia de direito; discussão do ECA e o cotidiano escolar – relações com o PPP,
centralidade da família nas legislações e nas políticas públicas, para a reflexão sobre a
necessidade de identificarem e refinarem o olhar que tem sobre as famílias; o que cada equipe
analisa que é preciso priorizar na qualificação do seu PPP frente ao papel da escola na rede de
proteção; o histórico e o papel do conselho de escola, como dimensão participante da rede de
proteção. Encerramos o ano socializando as ações inicialmente pensadas pelas equipes gestoras
como necessárias junto às equipes escolares, deixando como tarefa a elaboração do plano de
cada equipe gestora para mobilizar a equipe escolar nas ações internas e na revisão do PPP no
que se refere ao papel da escola na rede de proteção. Cabe lembrar que a cada encontro foi
aberto espaço para as equipes gestoras apresentarem os casos de alunos que seriam levados para
a discussão com o grupo Alvarenga em rede, antecipando-se ações possíveis na escola.
Considerações finais
Na avaliação, as equipes gestoras apontaram a importância da continuidade dos
encontros para 2018, indicaram a socialização dos textos que caracterizam a comunidade nos
PPPs das escolas e entendem que possam sugerir esta pauta também para o grupo Alvarenga em
rede, já que a UBS, o CRAS e o Conselho Tutelar também têm instrumentos de caracterização
da mesma comunidade. Também avaliaram a importância do levantamento dos alunos que
possuem bolsa família indicando ano-ciclo, endereço; participação no PAA (programa de apoio
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a aprendizagem) e outros programas oferecidos nas escolas, para garantir as aprendizagens dos
alunos, e por fim indicar para a rede de proteção do território o percentual de alunos do
Programa Bolsa Família no total da escola, principalmente na Educação infantil, onde não existe
condicionalidade por parte da educação, devido a faixa etária atendida.
Avalio que a continuidade das discussões com o fortalecimento das equipes gestoras
colaborará para a busca da coerência entre os princípios e as ações que ocorrem no âmbito
escolar, favorecendo a implementação de uma educação voltada aos direitos humanos,
entendendo assim quais são as demandas e prioridades do trabalho com os alunos que habitam
este território.
Não foi possível dar continuidade desta formação ainda em 2018, porque a Secretaria de
educação demandará outras atividades para as equipes gestoras visto que realizará este ano uma
nova proposta curricular, mas ocorrerá um encontro no segundo semestre, para verificar as ações
que as equipes escolares conseguiram colocar em pratica neste ano.
Referências
BRASIL. Lei no. 8.096 de julho de 1990. Estatuto da Criança e Adolescente. Brasília,
DF,1990
____. Conselho Escolar e Direitos Humanos – Programa Nacional de Fortalecimento dos
Conselhos Escolares. Brasília: Ministério da Educação, 2008.
SÃO BERNARDO DO CAMPO. Proteção Integral: Qualificando o cotidiano escolar. São
Bernardo do Campo: SE,2016.
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Educação em Direitos Humanos e Cultura Política
Marcos Almeida Costa Pereira 17
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Uma sociedade estruturalmente violenta é aquela que institui processos sócio
econômicos e político que perpetuam condições e situações de precariedade de
existência humana. Assim, a fome, a miséria, as desigualdades de gênero, de etnia, o
adultocentrismo, ou ainda, a concentração de renda e as desigualdades sociais
constitui-se como processos violentos. ARAGÃO, 2011, p.65.

De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos, a política de Direitos Humanos é
implementada a partir de três eixos de atuação: promoção, controle e defesa. Entre os órgãos
que fazem parte do seguimento Defesa dos Direitos Humanos estão: Ministério Público,
Defensoria Pública, Ouvidorias, Entidades de Direitos Humanos e o Conselho Tutelar (CT).
(BRASIL,2018). Na pesquisa de Otávio Cruz Neto (1999), o CT é apresentado como órgão
público, não judicial, de cunho administrativo e fruto das lutas pela redemocratização do Brasil,
que ocorreram no contexto das décadas de 80 e 90 do século XX, resultando em mudanças,
tanto do ponto de vista normativo, como cultural, no que se referes aos novos paradigmas da
política brasileira, passando do controle autoritário do Estado sobre a sociedade para o controle
da sociedade civil sobre as ações do poder público. Pode-se dizer que o controle social da
sociedade civil se institucionalizou, sobre tudo por meio da mediação de mecanismos como:
Órgãos de Defesa do Consumidor; Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Setoriais
(educação, criança adolescente, idoso, assistência social) entre outros, com destaque para recorte
da vivência que será relatado: o Conselho Tutelar (CT).
A constituição dos CTs, como já citada, ocorreu dentro de uma conjuntura política de
descentralização do poder administrativo e político, onde esse órgão, dentro do Sistema de
Garantia de Direitos, passar a ser um dos agentes comunitários de defesa dos Direitos Humanos
da criança e do adolescente. Para Flávia Cristina Silveira Lemos, (2004), além da fiscalização
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das garantias dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA no seu Art.
136, tal legislação, empoderou os CTs com as atribuições de atender e aplicar as medidas
protetivas nos casos em que os direitos postos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação
ou omissão da sociedade, Estado18, por falta, omissão ou abuso dos pais ou em razão da própria
conduta da criança ou adolescente.
Por outro lado, a vivência entre o CT e a Rede de Escolas Públicas da cidade de São
Paulo, demonstrou pouca relação com a concepção de proteção integral, pois as notificações das
unidades para intervenção do CT, em sua maioria, eram justificadas pelos três itens da citação
abaixo:
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao
Conselho Tutelar os casos de: I - maus-tratos envolvendo seus alunos; II - reiteração de
faltas injustificadas e de evasão escolar...; III - elevados níveis de repetência.
(BRASIL,1990)

Em resumo, eram situações de: indisciplina escolar, faltas injustificadas, abandono
escolar, possíveis negligências dos pais ou responsáveis. No entanto, quando visitávamos as
escolas, as falas informais ou relatos de professores, alunos dos grêmios, membros dos
conselhos escolares, ou até mesmo de dirigentes, nas dinâmicas das palestras, evidenciavam
situações concretas de violação de direitos humanos. Entre os casos relatados destacaram-se: 1.
Falta de profissionais de apoio como Auxiliares de vida escolar (AVE); 2. Falta de transporte
público para crianças que moravam distante da escola; 3. Falta de professores na grade
curricular; 4. Salas com superlotação; 5. Falta de acessibilidade dos prédios escolares para
crianças ou adolescentes deficientes; 6. Falta de material especializado para criança ou
adolescente deficientes; 7. Não entrega de material escolar; 8. Não entrega de uniforme; 9. Falta
de atendimento médico para alunos encaminhados para os serviços de saúde; 10. Falta de
merenda escolar. Diante dessa realidade visível de violação, uma questão nos perturbava: por
que tais omissões não aparecem narradas nas notificações oficiais das escolas?
Com o tempo fomos percebendo, que uma das hipóteses poderia estar no modo como se
constituiu o imaginário do CT na cultura política de professores e alunos. Ou seja, a
representação social do CT ainda está vinculada ao modelo de proteção da infância
historicamente construído no período da ditadura militar brasileira, fruto dos valores e princípios
do Código de Menores (BRASIL, 1979). Como exemplo, citamos os desenhos e falas de grande
parte dos professores, que ligavam sempre o CT com: viatura de polícia, grades de cadeia, cenas
de crianças sendo levadas para “abrigo”, famílias violentas, crianças indisciplinadas e poucas
representações que explicitassem as violações ou violências cometidas pela ação ou omissão do
Estado. Portanto, conforme aponta NASCIMENTO (2007:156), um órgão que a princípio foi
18
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criado para defesa dos Direitos Humanos, tanto que, na cidade São Paulo os CTs estão
vinculados a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, mesmo depois de 28 anos de
substituição do Código de Menores, parte do imaginário social ainda está pautado em uma
política de proteção conservadora, que focaliza unicamente a família ou criança como agente
violador dos direitos da infância.
43

Considerações Finais
A reflexão sobre a vivência relatada nos desperta para a urgência de uma prática de
Educação em Direitos Humanos que comtemple a formação de professores, oferecendo
ferramentas didáticas e pedagógicas capazes de contribuir para a construção de uma cultura de
proteção integral, superando as práticas autoritárias de controle de famílias empobrecidas. Como
também, constituir vivências pedagógicas e de gestão escolar questionadora dos (pré) conceitos
de proteção, violência e maus tratos. Em consonância com Vera Maria Candaú, a Educação em
Direitos Humanos deve ser capaz de: transformar mentalidades, atitudes, comportamentos,
dinâmicas organizacionais e práticas cotidianas dos diferentes atores, individuais e coletivos, e
das organizações sociais e educativas, como também, oportunizar experiências para além de
apresentação de enunciados do ECA ou outras normas jurídicas. Conforme aponta Maria da
Glória Goh, experiências de encontros que potencializem alunos para o exercício da cidadania
plena, questionadores do abismo existente entre frases sobre o ECA citados nos muros das
escolas e a falta de vagas comunicadas na secretaria das unidades de Educação Infantil
(GOHN,2006 p.36).
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Relações de Gênero e Formação de Professores
Maria Nazareth Moreira Vasconcelos
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No curso de aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos, um dos módulos
tratava sobre questões de gênero e sexualidade. Abordar essas questões atualmente é de
fundamental importância e se faz urgente e necessário, pois vivemos em tempos em que o
fundamentalismo religioso e o conservadorismo caminham a passos largos. Como consequência
disso, pessoas LGBT cotidianamente sofrem todo tipo de violência. Uma pesquisa realizada
pelo Grupo Gay da Bahia (GGB)20 mostra que 445 pessoas LGBT foram mortas em 2017,
vítimas de LGBTfobia, um aumento de 30% em relação a 2016, quando registraram-se 343
mortes. De acordo com esta pesquisa, a cada 19 horas uma pessoa LGBT é brutalmente
assassinada ou se suicida, fazendo com que o Brasil seja campeão mundial de crimes contra as
ditas minorias sexuais. O estudo mostra que, de acordo com agências internacionais de direitos
humanos, há mais mortes de pessoas LGBT no Brasil do que nos 13 países da África e do
Oriente onde existe pena de morte para estas pessoas. Os números são alarmantes e certamente o
aumento da violência caminha de mãos dadas com o avanço de forças conservadoras nos locais
de poder em nosso país. Esta realidade de violência, infelizmente muitas vezes é reproduzida
nas escolas, causando dor e sofrimento em diversos alunos, ferindo seus direitos.
Diante do exposto, neste relato, escolhi me debruçar sobre as questões relacionadas à
diversidade de gênero e sexualidade, por acreditar que este é um tabu que ainda está muito longe
de ser descontruído na sociedade e, por consequência, dentro das escolas, afinal “o trabalho de
conformação que tem início na família encontra reforço na escola, a qual ensina maneiras
19
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próprias de se comportar, de se expressar e, até mesmo, de preferir.” (AUAD, 2014, p. 32). De
acordo com Marilena Chauí, “nossa sociedade conseguiu transformar as diferenças anatômicas
entre homens e mulheres em papéis e em tipos sociais e sexuais”. (CHAUÍ, 1984, p. 33). A
escola carrega em si a possibilidade de reproduzir estigmas e estereótipos relacionados aos
gêneros e à sexualidade, de continuar ensinado os mesmos papeis, mas em contrapartida,
carrega também um forte potencial para desconstruí-los, de problematizar situações de opressão
vivenciadas no cotidiano escolar. Para tanto, é imprescindível formar os educadores, para que
possam compreender em que medida reproduzem construções sociais que impedem que
mudemos a forma de olhar meninos e meninas dentro da escola.
Atuo como Supervisora Escolar e tenho buscado, em minha prática, realizar uma ação
supervisora muito mais formativa do que burocrática. Sendo assim, propus aos professores de
uma das escolas que acompanho, uma formação sobre a temática de gênero, diversidade e
sexualidade. A proposta de formação buscou não adotar um viés prescritivo, mas sim de
fomentar discussões ente os pares e levar elementos disparadores e diversos tipos de mídias que
auxiliassem o desenvolvimento de um processo reflexivo e que alimentassem discussões
necessárias ao rompimento de uma visão binária e reducionista sobre as questões de gênero.
Além disso, foram apresentados também alguns aportes teóricos que possibilitassem perceber
que gênero é uma construção social e uma forma de significar as relações de poder (SCOTT,
1995). Isso significa dizer que foi possível vislumbrar, por meio da formação, de que forma as
opressões de gênero tiveram e têm lugar historicamente.

Considerações finais
Os resultados obtidos por meio dos encontros formativos foram extremamente valorosos;
os professores, professoras, gestores e gestoras participaram ativamente dos debates propostos.
Muitos relataram, ao longo dos encontros, que diversas questões problematizadas ali nunca
tinham sido por eles/elas pensadas e refletidas.
A ideia da formação surgiu em consonância com o que foi ressaltado por Candau (2008),
ao afirmar que “Os processos de educação em Direitos Humanos devem começar por favorecer
processos de formação de sujeitos de direito, a nível pessoal e coletivo, que articulem as
dimensões ética, político-social e as práticas cotidianas e concretas” (p. 04). Ao passo que a
proposta foi se desenvolvendo, foram despontando possibilidades de trabalho com a temática
das relações de gênero em sala de aula por parte dos participantes, de modo a combater o
preconceito em suas mais variadas expressões. Desta forma, foi possível caminhar mais alguns
passos ruma à efetivação de um currículo voltado para a educação em direitos humanos que,
conforme apontado por Candau, deve objetivar “formar sujeitos de direito, empoderar os grupos
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socialmente vulneráveis e excluídos e resgatar a memória histórica da luta pelos Direitos
Humanos na nossa sociedade” (p. 05).
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Identidade de Gênero e a cultura escolar: Um breve relato
Mônica Aparecida Campos21
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Esse relato propõe refletir sobre uma particularidade contida no universo dos conflitos da
população LGBT, visto que envolve um caso de lesbofobia, sobre a qual incide também
machismo e sexismo e de transfobia, sobre a qual recai o preconceito relativo à falta de
entendimento da realidade de assumir o gênero ou sexo oposto ao biológico do indivíduo.
Sou docente há 12 anos e presenciei inúmeras situações no ambiente escolar que
caberiam nesse trabalho. Inicialmente, o que me sensibilizou a desenvolver o assunto proposto
neste relato, foram as temáticas do Curso de Formação em Direitos Humanos, mas
especificamente, a apresentação de um grupo durante a aula presencial, reforçada
posteriormente pelo Professor Dimitri Sales em um dos módulos.
Em 2016, em uma sala de oitavo ano do ensino fundamental, que abrange a faixa etária
entre 13 e 14 anos, chegou transferido um aluno “A” e como na maioria dos casos, calado e
ressabiado. Durante a chamada, notei um nome socialmente feminino e quando o falei em voz
alta, tive a resposta do aluno “A”. A reação do restante da sala, assim como a minha, foi de
surpresa. Com o passar dos dias, fui notando uma piora no comportamento de “A”. Depois de
muito refletir, interpretei que essa reação poderia estar diretamente ligada ao sentimento de
exposição, o qual ele compreendia ter sido submetido. Tentei aproximação com o aluno “A”
sem muito sucesso e após algumas semanas, depois de criar muitos conflitos na escola, “A”
evadiu-se. No ano seguinte o aluno “A” voltou à mesma escola e na mesma série, porém em sala
diferente e com novos colegas de classe. A mesma situação durante a chamada se repetiu e só aí
me dei conta do quanto àquela situação era constrangedora para ele, ser chamado por um nome
21
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de menina o despia completamente do seu “eu significativo”. Também foi visível a reação dos
colegas de classe, transpareceu um desapontamento e uma reprovação coletiva pela sua escolha.
Surgiam pela escola os dizeres “Menina que quer ser menino, não se enxerga” ou “Já é preta e
pobre, ainda quer ser sapatona, assim não tem como conseguir nada na vida”, entre outros na
mesma lógica racista e machista. Diante disso, entendi a necessidade de fomentar um debate
naquele espaço compartilhado por adolescentes muito inexperientes e muito hostis àquela
situação, nova até aquele momento.
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Nas aulas que se seguiram, realizei atividades que discutiam questões como: sexo
biológico, identidade de gênero e sexualidade. Levei pequenos textos com relatos de pessoas
que não se identificavam com seu sexo biológico em diversos contextos, dos que aparentemente
apresentavam problemas irrelevantes aos casos mais graves. Utilizei vídeos curtos e com
linguagem simples e acessível e explanei sobre as diferentes formas de se perceber no mundo.
Durante o desenvolvimento das aulas o aluno “A” foi o que menos participou o que me
surpreendeu, porém os alunos coletivamente produziram muitas reflexões e a relação do aluno
“A” com a sala se reconfigurou, consequentemente a dele comigo mudou também. Decidimos
em um grupo de poucos professores, uma aproximação com o aluno “A” para sondar quais
seriam suas angústias e se era de sua vontade possuir um nome social. A resposta foi a que já
esperávamos, ele queria, e solicitamos à secretaria escolar providenciar. O processo foi moroso e
mesmo depois de adicionado um segundo nome à chamada, ainda tínhamos professores que o
chamavam pelo seu nome de registro civil e resistiam ao acordo de tratá-lo como um garoto.

A negação de um direito
A resistência por parte do corpo docente dentro do espaço escolar é um grande entrave
no combate à discriminação de gênero, seja essa alimentada por uma aspiração religiosa ou por
preceitos morais, mas essa resistência legitima o descaso e a violência que vão perpassar o
ambiente escolar. A escola reproduz a negação da liberdade de escolha sobre a sexualidade e a
identidade e os livros e materiais didáticos, embora não contenham conteúdo que façam alusão à
homofobia, também não trazem representado o grupo LGBT, consolidando a invisibilidade.
“Dentro da instituição educacional circulam imaginários, regras e tons de interação,
formas de hierarquização, papéis e formatos de participação, construção dos corpos,
narrativas pessoais e jogos de linguagem que colocam em ação, de forma cotidiana e
por infinita repetição, as diferenças entre os sexos socialmente impostas pelas relações
de gênero.” (Caderno

Escola sem Homofobia, Ação Educativa, 2004)

Não existe reconhecimento nas instituições escolares sobre a condição dos estudantes. A
falta de reconhecimento leva à ausência de dados sobre a situação, não há estudos específicos ou
informações oficiais sobre o número de pessoas trans nas escolas, por exemplo. No Exame
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Nacional do Ensino Médio só se tornou possível utilizar o nome social em 2014. O nome ser
negado significa o não acesso aos espaços, e no caso dos espaços educacionais, implica em um
direito fundamental que é a educação. O preceito da educação é a inclusão, e não se inclui
despindo as diferenças. O acolhimento passa pelo respeito à identificação, que é o nome pelo
qual o sujeito se identifica, e pelo qual ele existe.
A própria Defensoria Pública tem realizado campanhas em distintas regiões do Brasil
para ação coletiva de alteração do registro civil de transexuais e travestis. Uma ação que envolve
palestras, distribuição de cartilhas e orientações buscando a promoção da igualdade nesse
aspecto. Essa ação vai de encontro à nova resolução aprovada esse ano, que permite a alteração
de nome e sexo no registro civil sem ter como critério a cirurgia de mudança de sexo, direito
esse baseado no princípio do respeito à dignidade humana.
É fundamental que a escola pense as questões de gênero, a fim de não cercear os sujeitos
em sua individualidade, combatendo a evasão escolar e promovendo a inclusão de todos,
exatamente do jeito como são. Os PCN’s prevêem a inclusão do tema Orientação Sexual como
tema transversal nos currículos e discorre sobre a postura do educador e da escola diante de
casos de discriminação. O documento também trás referências necessárias à atuação educacional
ao tratar o assunto, trabalho esse que se diferencia do tratamento dado no ambiente familiar.

Considerações finais
O aluno “A” atualmente é reconhecido pela sua identidade em toda a escola, mas ainda
enfrenta casos de reprovações referentes ao seu rendimento escolar e ao seu comportamento que
são comumente associados à sua transgeneridade. Essa penumbra parece nunca deixar de existir,
ressoando ainda pelo ambiente, mas com menores prejuízos.
Outra questão relevante a considerar, são as barreiras que contribuem para a abstenção
dos professores na abordagem do assunto na escola, são elas: formação deficitária, sobrecarga
de trabalho, baixa remuneração, falta de plano de carreira e de políticas públicas que estimulem
a formação continuada do docente.
Diante disso, é possível classificar a intervenção como positiva, mas ainda serão
necessárias intervenções contínuas para que esta escola se torne um ambiente de fato acolhedor.
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Os Relatórios de Gestão e Observatório como Instrumento de Sensibilização e Promoção das
Políticas Públicas em Direitos Humanos em Guarulhos
Michelle Corelli Inhuma 22
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O presente trabalho tem como objetivo relatar a vivência na coleta, sistematização e
construção dos relatórios de gestão e do observatório de direitos humanos da Prefeitura de
Guarulhos - Secretaria de Assuntos Difusos23. A partir da relação do curso de educação em direitos
humanos com a atuação na Divisão de Políticas Públicas da Secretaria, será relatado a vivência na
construção dos instrumentais e de que forma estes podem contribuir para a educação e efetivação
dos direitos humanos e para melhoria da vida da população.
A criação da Secretaria de Assuntos Difusos em 2017 reuniu as coordenadorias de políticas
para acessibilidade e inclusão, de diversidade, de idosos, de igualdade racial, de juventude e das
mulheres, que hoje recebem o nome de subsecretarias. A Secretaria, dentre outras atribuições, está
comprometida com a coordenação, acompanhamento, integração e avaliação do impacto das
políticas públicas desenvolvidas no município por suas subsecretarias, fortalecendo ações por meio
de uma plataforma colaborativa.
Anteriormente, cada pasta realizava seu trabalho de forma individual e autônoma. Após a
união dessas coordenadorias numa mesma Secretaria, foi observado a inexistência de dados, até
mesmo para justificar as ações por mais simples que fossem devido a cultura da não sistematização
de dados. Partindo desta situação que havia a necessidade de “condensar” todas as ações da pasta
num relatório e considerando a falta de tais dados, foi criado o relatório de gestão e o Observatório
de Direitos Humanos em outubro de 2017, composto por representantes da subsecretarias. O
objetivo principal deste é a construção de dados/indicadores e pesquisas e a integração das políticas
22
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públicas das subsecretarias, além da produção e publicização de relatórios com informações
reflexivas sobre direitos humanos, todavia visando não correr o risco de que essas informações
sejam interpretadas de maneira errônea, caindo no senso comum, como exemplo de que direitos
humanos é para bandidos.
Considerando que público o alvo é transversal a todas as outras políticas, nossa equipe vêm
realizando reuniões com a rede intersetorial (como secretaria de habitação, trabalho, assistência
social, defesa civil, saúde, cultura e educação) para mapear a população atendida nas mais diversas
políticas públicas da cidade, por meio do levantamento de dados tais como: raça/cor, nacionalidade,
deficiência, idade, orientação sexual e identidade de gênero. Esses dados são imprescindíveis para
possibilitar a formulação e implementação de políticas públicas em direitos humanos em Guarulhos
de forma integrada. Convém ressaltar que na cidade não teve relatório sobre a questão de direitos
humanos de Guarulhos.
Saliento que ambos os relatórios, de gestão e do observatório, são complementares sendo
difícil tratar de um sem mencionar o outro. Paralelo a atuação do observatório, foi construído com as
subsecretarias o relatório de gestão, a partir das atividades realizadas. Essas atividades foram
classificadas em tipologias24 de acordo com o trabalho desenvolvido pelas subsecretarias, a saber:
Compensatórias - são implementadas com o propósito de minimizar distorções sociais profundas,
como: cursos de artesanato, corte e costura etc; Emancipatórias -se dirigem ao empoderamento dos
grupos sociais inicialmente vulneráveis, de modo a promover sua independência frente a ação do
Estado. (Cursos profissionalizantes, orientação da população quanto aos seus direitos e integração
com outras políticas públicas da cidade); Regulatórias- estabelecem imperativos (obrigatoriedades),
interdições e condições, com força de lei (fiscalização, identificação de demandas e cobrança aos
órgãos competente); Educação em Direitos Humanos- Atividades de Sensibilização e formação em
direitos humanos interna e externa com funcionários da rede pública e munícipes, campanha;
Acolhimento às vítimas de violência: buscam dar assistência às vítimas de violência (atendimento
social, psicológico e encaminhamento para a rede pública); Monitoramento: acompanhar a evolução
dos dados referente à população em vulnerabilidade e o impacto das políticas públicas (conferências,
fóruns, conselhos de direitos, outras pastas, relatórios de gestão e observatório); Interação e
Integração: atividades em parcerias e integração com outras políticas da cidade e Promoção da
Saúde: promoção da saúde enquanto direito humano (atividades de fomento a vida saudável para
idosos e saúde da mulher).
Cabe salientar que nesse processo houve a formação das equipes sobre políticas públicas e
direitos humanos, moderação com as equipes, planejamento estratégico e reuniões de sensibilização.
O relatório de gestão veio nesse processo com o objetivo principal de monitorar a partir da visão
integrada e construir um sistema de medição para avaliar os impactos das políticas públicas, além de
24
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promover a transparência e possibilitar argumentos para a solicitação de mais investimentos e
recursos para essa área.

Considerações Finais
A partir desses dois relatórios complementares estão sendo criados indicadores. Os dados
para a construção dos indicadores serão coletados de forma periódica permitindo o monitoramento
das políticas públicas e as transformações causadas pelas mesmas bem como, as violações, para que
as pessoas possam enxergar o que os números não mostram. Para transformar a realidade é primeiro
preciso conhecê-la e a partir desses estudos será possível propor mais políticas públicas e
argumentar mais recursos e investimentos em direitos humanos, mesmo levando em conta a
conjuntura de desmonte.
Esses dados serão inseridos em uma plataforma no site da Prefeitura para que as pessoas
possam obter informações para desconstruir a visão do senso comum sobre os direitos humanos, e
identificar os serviços existentes na cidade. Acreditamos que a sistematização de dados é uma
importante ferramenta de educação em direitos humanos, pois permite o desenvolvimento das três
dimensões importantes utilizadas na América Latina: à formação de sujeitos de direito,
proporcionando a população o conhecimento dos seus direitos, o empoderamento e a transformação
das sociedades, para verdadeiramente democráticas e humanas, a partir do “educar para o nunca
mais”.
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Construção de uma visão no processo socioeducativo: mecanismo e diálogo
Odemir Francisco da Silva25
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Educar em Direitos Humanos é um grande desafio, pois é necessária “desconstruir a
visão do senso comum sobre os Direitos Humanos” que está muito presente entre nós a
representação de que a defesa dos Direitos Humanos está associada à “proteção de bandidos”. É
necessário desconstruir esta visão para que se possa assumir a perspectiva de que os Direitos
Humanos têm que ver com a afirmação da dignidade de todas as pessoas, com a defesa do
estado de direito e a construção de estratégias de diálogo e negociação para a resolução pacífica
dos conflitos inerentes à dinâmica social e incorporar a educação em “Direitos Humanos no
currículo escolar”.
Do ponto de vista pedagógico, é fundamental analisar as bases teóricas e as implicações
práticas das diferentes estratégias propostas para a incorporação da educação em Direitos
Humanos na escola básica, fundamental e média. Existe um amplo consenso entre os
especialistas de que nestes níveis de ensino não se trata de introduzir uma disciplina específica
sobre Direitos Humanos. Incorporar a educação em Direitos Humanos como um dos eixos
norteadores dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas constitui um grande desafio.
Portanto proponho analisar a implementação de práticas pedagógicas no Centro
Socioeducativo Fundação Casa com o objetivo demostrar aspectos da aprendizagem em sala de
aula de alunos do Ensino Médio em medida socioeducativa, destacando a importância de
desenvolver métodos que os levem a dialogar com sua realidade e motivar a participação na
construção histórica, apesar das circunstâncias que os cercam.
É preciso desenvolver mecanismos não somente de um telespectador e sim de um sujeito
25
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social na construção dessa realidade, já que o centro socioeducativo tem a educação como
ferramenta principal para a ressocialização desse adolescente que poderão a partir de então
sentir-se mais humano e com perspectivas positivas referente a sua ressocialização e retorno à
sociedade.
Apartir dessa perspectiva, junto à outros professores realizamos vários projetos visando
alcançar esse objetivo, dentre eles destaco: Dia da Consciência Negra, Aula Magna, Primeira
Amostra Musical, Drogadição.... Atualmente desenvolvo uma oficina sobre “O que é a
Violência”.
Minha atuação na Educação para Jovens que cumpre medidas socioeducativas na
Fundação Casa II (antiga Febem) desde 2016 em São Bernardo do Campo - São Paulo, é
lecionando as disciplinas de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio me servem de suporte
empírico para essa pesquisa, pois durante minhas aulas percebi a dificuldade de reflexão neste
ambiente educativo. Nessa jornada, vi a necessidade de um diálogo aonde possa de fato
humanizar o “Ser” através da Educação, pois conforme Paulo Freire, “...constatar esta
preocupação implica, indiscutivelmente, em reconhecer a desumanização, não apenas como
viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É também, e talvez, sobretudo, a apartir
desta dolorosa constatação, que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade, a de sua
humanização. Ambas, na raiz de sua inconclusão, que os inscreve num permanente movimento
de busca. Humanização e desumanização, dentro da história, num real concreto, objetivo, são
possibilidades dos oprimidos como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. (Freire,
pg. 16, 1987).
É na prática em sala de aula que procuro possibilitar ao aluno a construção de uma visão
de mundo que respeite os direitos do “outro” e que entenda e consiga se relacionar com os
amigos, professores, funcionários públicos, família... enfim, que dialogue com uma realidade
mais complexa.
Através das disciplinas Sociologia e Filosofia é possível aproximar os alunos dessa
realidade, levando a construção do sujeito social, que se relaciona e constrói processos de
liberdade dentro da sociedade, assim como também processos que descontrói essa liberdade.
Portanto, é importante desenvolver métodos para atingir esse objetivo através da educação,
métodos que desenvolva mecanismos que leve o aluno a se relacionar com sua realidade e
participar da construção dessa história.
Consegui êxito em alguns momentos na minha atuação na Fundação, que, imagino
estarem abaixo da média, pois vislumbrei sempre um potencial para atingir o “ideal” justamente
em um centro socioeducativo, onde as circunstâncias não são tão favoráveis para desenvolver
métodos que ajudem tais adolescentes à compreensão filosófica, pois várias faixas etárias estão
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juntas, as condições da estrutura são precárias, a defasagem se comprime. É um desafio!
Com base nessas reflexões, pretendo através deste trabalho apontar a necessidade de
criar um espaço onde os professores, alunos, famílias, equipes técnicas, gestores e demais atores
da rede de atendimento socioeducativa de meio aberto, restritivas ou privativas de liberdade,
possam levar o adolescente à reflexão filosófica, objetivando a Educação em Direitos Humanos.
E procurar criar um espaço para reflexão crítica, sistematização e registro de práticas de
métodos, aprimoramento das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de uma educação
que visa contribuir para a implantação e efetivação de uma nova realidade na vida do
adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional.
Com essas propostas em práticas diríamos que o jovem que cumpre medidas
socioeducativas após ter acesso a este programa no centro socioeducativo certamente sairá com
outras perspectivas de vida, pois através de uma estrutura que visivelmente aparenta socializá-lo
por meio da educação com certeza tem tudo para dar certo. Basta visitar alguns centros sócios
educativos que veremos que na realidade isso não é tão belo assim, principalmente quando trata
do acesso à educação profissional, que objetiva preparar o adolescente para adentrar no mercado
de trabalho.
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A literatura das minorias: o feminismo Algumas análises do conto “A moça
tecelã” de Marina Colasanti
Patricia Vergara Emmerich Vasques26
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Palavras-Chave: Literatura, Mulher, Feminismo, Minorias
Introdução
O estudo de textos literários propicia não somente a análise dos elementos constitutivos
inerentes à composição literária, mas também evidencia as injustiças sociais e desumanidades a
que estão sujeitos aqueles que não possuem o poder de falar e de narrar sua história. Aqueles
que são marginalizados social, cultural e economicamente. No entanto, deve-se advertir que o
texto literário tem especificidades próprias, não podendo ser confundido com uma literatura
dirigida, de viés ideológico, e que serve de meio de dominação de idéias preconcebidas.
Segundo Antonio Candido, caso o acesso à literatura fosse restringido no processo educacional
do ser humano, correríamos o risco de “mutilar a personalidade”:
Acabei de focalizar a relação de literatura com os direitos humanos de dois ângulos
diferentes. Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade
universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato
de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos
e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade.
Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de
desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrições dos direitos, ou de
negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível
quanto no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. (2011, p188).
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Objetivos
Historicamente, o cânone literário sempre foi constituído pelo homem ocidental, branco,
de classe média/alta e, portanto, regulado por uma ideologia que exclui os escritos das mulheres
e de outras minorias. As mulheres, para entrarem nesse universo, precisaram romper todos esses
conceitos de séculos. A intenção é promover a visibilidade da mulher como produtora de um
discurso que se quer novo, diferente daquele arraigado milenarmente na consciência e no
inconsciente coletivos. Além disso, a literatura feminina vem com a intenção de desnudar
particularidades a que a convenção masculina nunca esteve atenta.
Dessa forma, grupos minoritários, como as mulheres, acabam por encontrar formas
próprias de expressão em relação à sociedade dominante em que estão inseridos. No caso das
mulheres escritoras, elas construíram sua tradição literária (que não é absolutamente inata ao
sexo biológico) a partir das relações, ainda em seu desenvolvimento, travadas com a sociedade
em que se inserem. O ensaísta Showalter (1985) divide em três grandes fases essa literatura.
Vejamos como ela se desenvolveu aqui no Brasil:
Fase Feminina

Imitação e internalização dos Início:
valores e padrões vigentes.

Úrsula

(1859)

de

Maria Firmina dos Reis
Término: Perto do Coração
Selvagem (1944) de Clarice
Lispector

Fase Feminista

Protesto contra os valores e os Início: Perto do Coração
padrões

vigentes

panfletário);

(não Selvagem (1944) de Clarice
Lispector

Defesa dos direitos e dos valores Término: anos 1990
das minorias.
Fase Fêmea

Autodescoberta;

Início:

A

República

dos

Busca de identidade própria.

Sonhos (1984) Nélida Piñon

Dessa forma, percebe-se que o final do século XX assistiu a uma reviravolta no domínio
da literatura feminina. No entanto, resta ao pesquisado e ao professor de literatura fazer com que
essas “outras” vozes sejam ouvidas não só entre eles próprios, num ambiente acadêmico de
pesquisa, mas também nas salas de aula.
Nessa linha, é que decidi, como professora de literatura e mulher, trazer essa voz para os
alunos do Ensino Médio, analisando algumas obras de autoras contemporâneas, além de sempre
analisar com eles a questão das minorias na literatura de nosso país. O objetivo do presente
trabalho é, portanto, de ler, apreciar e analisar uma determinada obra, no caso o conto “A moça
tecelã” de Marina Colasanti.Minha intenção não foi de fazer nada formal e nem de realizar uma
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avaliação no final, pois queria que eles tivessem prazer na leitura e se sentissem livres para
questionar e se expressar como quisessem.
Materiais E Métodos
Num primeiro momento, revisamos os conceitos tradicionais de contos e pedi exemplos
de histórias que eles lembrassem. Também relembramos quais os estereótipos de mulheres que
vemos na nossa sociedade e, consequentemente, na literatura: submissa, criada para casar e ser
mãe, que precisa de um homem para ser feliz, que não é nunca dona de suas vontades, muitas
vezes vista como ingênua, voluntariosa, fraca, com objetivos sempre resumidos a questões
cotidianas e de família.
Fizemos, então, uma primeira leitura do conto (em anexo). Pedi que eles fossem
anotando tudo o que viesse à cabeça com relação a essa mulher tecelã. Então, começamos um
debate sobre quais características dela eram fruto de uma sociedade patriarcal e quais fugiam
desses valores. Os alunos entenderam que ela tinha como valores tradicionais o fato de ela
querer casar e ter uma família, de fazer trabalhos manuais dentro de casa, de sonhar com coisas
“típicas de mulheres”. Por outro lado, ela cria o marido e, depois de perceber que era mais feliz
sem ele, desmancha-o e prefere ficar só, rompendo com a ideia de que ela precisaria de um
homem para ser mais feliz.
Depois disso, ainda nesse debate, falamos sobre as imposições que as mulheres recebem
de uma sociedade ainda muito patriarcal e as conseqüências dessas formas de pensar. Eles
chegaram à conclusão de que as mulheres ainda sofrem preconceitos e discriminações se
desejarem não casar ou não ser mães, por exemplo.
Resultados
Como foi uma aula muito proveitosa e polêmica, trouxe ainda mais material para análise
em outras aulas. Falei que esse conto já foi bastante estudado e que muitos teóricos levantaram
questões e interpretações polêmicas sobre ele, como as que seguem:
Teoria Feminista
Talvez a mais evidente e que se pauta na questão do poder do homem e do poder da
mulher. O conto começa e termina falando do poder da mulher de criar, de dar vida aos seres, à
natureza e ao homem. Porém há uma quebra dessa independência feminina quando o homem
surge no conto, apesar da mulher continuar tendo esse poder, ele é usado exclusivamente para
realizar os desejos do marido. Isso significaria, então que ele tem ainda mais poder que ela, pois
é ele quem a domina. O que chama mais a atenção é que a mulher, mesmo sabendo que é ela
quem possui o poder, mantém-se na posição de submissão, sem questioná-lo.
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Por outro lado, a autora faz uma desconstrução desse poder masculino. A Teoria
Feminista não se trata apenas de uma escola que estuda uma teoria literária, mas é um
movimento social, filosófico e político que busca a igualdade de direitos e a possibilidade de
uma convivência fora dos padrões opressores baseados em normas de gênero. Na literatura, esse
movimento promove textos não somente escritos por mulheres, mas também que trazem
personagens femininas que podem ser estudadas conforme um modo de representação de
experiência, como visto no conto.
Ao longo do texto, o homem vai mostrando evidências de sujeição, uma vez que ele
precisa da mulher e só através dela ele conseguiria realizar seus desejos.
Teoria da Religiosidade
Historicamente, o discurso religioso propaga a idéia de que há um ser superior que tem o
poder de criar e por isso possui o poder de decisão. No conto, esse poder é atribuído à mulher.
Ironicamente, na Bíblia, Deus cria a mulher a partir da necessidade do homem, enquanto
que no conto de Marina Colasanti há uma inversão: o homem é criado a partir da necessidade da
mulher.
Culturalmente a sociedade considera o casamento um sacramento, um compromisso
divino indissolúvel. Ao narrar a decisão da personagem em desfazer o marido, a narradora lança
uma contraposição à igreja e à crença, convidando o leitor a repensar seus conceitos prédefinidos pela sociedade e pela religião.
Teoria da Dualidade
Uma outra possibilidade de análise vai no caminho das dualidades evidenciadas no texto.
Pela Teoria da Dualidade, tudo no mundo é baseado em dois aspectos opostos: bem/mal,
sim/não, par/ímpar, claro/escuro etc. Sendo assim, dois poderes se opõem um ao outro, e tudo
depende do equilíbrio de forças entre eles. Além disso, o ser humano também está em constantes
transformações.
Assim, o tema central do conto seria de uma oposição entre amor e liberdade. A moça
tecelã queria ao seu lado um marido que lhe fizesse companhia, que lhe amasse e lhe desse
filhos mas, por outro lado, desejava também manter sua liberdade. Após tecer o marido ela
percebe que não é possível ter as duas coisas e que precisa tomar uma decisão acerca de tal
situação. É necessário que ela escolha entre o amor e a liberdade.
A partir dessa dualidade, a narradora leva o leitor a uma análise de sua própria vida, seja
pessoal, profissional, social ou afetiva.
Conclusões
Os alunos conseguiram enxergar tudo o que foi analisado, debatemos bastante todas as
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questões e, no final, pedi que colocassem no papel, de alguma forma (através de desenhos,
poemas, textos em prosa etc) a conclusão que eles tiveram depois de tudo. O resultado foi bem
interessante, pois pude perceber o quanto, na maioria, essas análises e o próprio texto tocara
fundo neles.
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Comunidade Educadora O direito integral de Ser na infância
Priscila Aparecida Santos de Oliveira27
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Com a finalidade de promover a educação como ato político e, estando em consonância
com o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, dentre outras, orienta “(...)
para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, promovendo a compreensão, a tolerância e a
amizade entre os gêneros, todas as nações e grupos raciais e religiosos, em prol da manutenção
da paz;” este relato visa registrar vivências e experiências de ações educativas no Centro de
Educação Infantil A.C.Z, propostas pela educadora Priscila A S de Oliveira, com o compromisso
de ofertar às crianças da primeira infância a Educação como um Direito Humano. Os projetos
foram pensados para oportunizar a cultura do respeito à diversidade, o bem-estar integral, a
escuta afetiva e a legitimação da criança como sujeito de direitos.
Articulados por ações reflexivas e práticas educativas, os projetos partem de três
objetivos: 1) sensibilizar as famílias, para que estas participem efetivamente das atividades e
vida escolar dos seus filhos e, juntos, vivenciarem as propostas que dialoguem sobre o respeito à
diversidade. 2) proporcionar consciência alimentar e ambiental, com o intuito de tornar o
território escolar um laboratório de novas experiências, do sentir através da natureza e da
promoção deste ambiente para a cultura do encontro e o diálogo de paz. 3) convidar familiares,
educadores, funcionários e entorno para a formação da Comunidade Educadora na escola, que
consiste da participação e parceria desses atores no território público e escolar na elaboração de
ações e momentos de encontro e reflexão acerca do respeito à diversidade, a identidade racial
positiva e o respeito ao meio ambiente através de ações afirmativas.
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Categorizado como “Projeto de Educação em Direitos Humanos”, a avaliação do
trabalho será mapeada através de um painel denominado “parceiros do CEI A.C.Z.”, que
privilegiará a atuação orgânica das famílias, educadores, crianças, funcionários e entorno. O
público alvo são as crianças, de 0 a 4 anos do Centro de Educação Infantil, suas famílias, os
educadores e funcionários do CEI e a comunidade do entorno.
O primeiro trabalho incluiu as relações étnico-raciais e gênero como eixo norteador para
trabalhar o Projeto Identidade e Diversidade. Neste projeto as crianças levaram a boneca Zayla
para casa. A proposta era promover o convívio e a valorização do povo negro, relatar a
experiência e reconhecer-se na diversidade. O projeto foi um sucesso. As famílias participaram
doando uma mochila e roupas para a boneca, penteavam e enfeitavam seu cabelo. A Zayla e
outros bonecos foram confeccionados pelos profissionais do CEI, que, para se aprofundarem na
temática receberam formadores da SME, DRE-JT e formação no PEA (Projeto Especial de
Ação) como tema específico. Finalizamos o projeto com oficinas temáticas na Festa da Família:
tranças, bonecas abayomis e rodas de conversas acerca da diversidade, racismo e tolerância.
No segundo trabalho, para abordar sobre o direito à alimentação adequada e educação
ambiental, foi elaborado o projeto Alimentação Consciente. Este projeto apresentou às crianças,
seus familiares, educadores e funcionários o despertar para uma nova forma de enxergar o
território escolar como potencial espaço eco pedagógico. Para esta etapa do trabalho, contamos
com a parceria do grupo de estudantes do mestrado em Educação Ambiental da ESALQ-USP
ofertando a formação aos professores e familiares com o Projeto de Intervenção – Educação
Ambiental e Prosa. As crianças passaram a reconhecer e sentir os alimentos durante as
refeições, relacionando esta experiencia à vivencias artísticas e musicais da rotina. Outra etapa,
foi a confecção de um caderno coletivo e itinerante de receitas feito pelas crianças e seus
familiares em casa. Ao retornarem com o caderno, nas nossas rodas de conversas, as crianças
falavam da experiência em reconhecer os alimentos e compreender seu processo até chegar em
seus pratos na hora da refeição. Para fechar este projeto, toda equipe da escola, crianças e
familiares, participaram de um Oficina de Temperos, dos quais, algumas mudas foram doadas
por uma empresa de jardinagem da região, provando ser possível a parceria com o entorno.
Outra parceria se deu com a equipe da UBS Joaquim Antônio Eirado, ao proporcionar uma
vivência falando sobre a frutas e a alimentação adequada.
Já no projeto sobre diversidade, cultura afro e identidade racial positiva, foi utilizado o
livro: O mundo no Black Power de Tayó, da escritora negra Kiusam de Oliveira. A Tayó,
representada por uma das bonecas de pano confeccionada pelo grupo de professores, participa
da rotina e partilha com os amigos sua experiência por vir de outro país, a Angola. Ela “fala”
das suas brincadeiras, sentimentos, músicas e comidas favoritas. As crianças estão convidando
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seus familiares a participarem através do resgate da história e memória de infância para fazerem
seus relatos da infância de “ontem e de hoje”. Através de pesquisas, diversos familiares estão
revivendo sua experiência de infância e diversidade étnica e cultural em suas famílias.
Considerações finais
A proposta é que o CEI A.C.Z seja um território com a Cultura do respeito à diversidade
presente através da parceria entre os adultos da escola, das famílias e entorno, para formamos a
Comunidade Educadora. A proposta é que estes adultos estejam envolvidos na defesa dos
direitos das crianças tornando-se agentes multiplicadores dessas ações para além dos muros da
escola. No processo, um dos maiores desafios é a mobilização dos adultos. Utilizar o conceito
da História Oral para resgatar a memória de infância foi fundamental para que estes adultos
reconhecessem a infância das crianças hoje. É essencial que a escola e a família estabeleçam
vínculos e atuem em defesa dos direitos das crianças.
Vivemos sob um sistema com estrutura perversamente racista, patriarcal, machista,
misógino e homolesbotransfóbica. Nossas crianças, embora não nasçam preconceituosas, estão
submetidas às mazelas dessa sociedade desigual. A escola é um território com potencial para que
a política do cotidiano aconteça de forma transversal através das ações afirmativas, do
transforma-se pela experiência do sentir.
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Desaldeados: A Árdua Luta Pela Terra Travada Pelos Índios Guarani No Mato Grosso Do
Sul – Relato De Experiência
Rodrigo Gomes Martins28
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O presente artigo é um relato de experiência sobre o conflito fundiário envolvendo povos
indígenas desaldeados no Mato Grosso do Sul. Em cumprimento a um Termo de Ajustamento de
Conduta imposto pelo Ministério Público Federal, a Fundação Nacional do Índio (Funai)
determinou, em julho de 2008, a criação de sete grupos técnicos de trabalho, chefiados por
antropólogos, para identificar terras indígenas que poderiam ser objeto de futura demarcação no
estado. A iniciativa visava resolver a situação de cerca de 40 mil índios Guarani, das etnias
Nhandeva e Kaiowá, confinados em cerca de 30 áreas que somam 44 mil hectares. A maior parte
dessa população vivia em regiões superlotadas, demarcadas pelo antigo Serviço de Proteção ao
Índio ainda nos anos 1920, sem condições mínimas para subsistir com o seu modo de vida
tradicional. A ausência de interlocução com o governo estadual e os produtores rurais
aprofundou, porém, os conflitos por terra na região.
À época, viajei para o estado com o objetivo de escrever uma reportagem para a revista
CartaCapital, publicada na edição 515, datada de 1º de outubro de 2008. Além de visitar
diversas áreas em disputa, tive a oportunidade de realizar entrevistas presenciais com lideranças
indígenas, fazendeiros, servidores da Funai, representantes do governo estadual, promotores,
juízes, entre outros atores envolvidos no problema. Sete anos mais tarde, após a eclosão de uma
nova onda de violentos conflitos, retornei ao local para uma nova reportagem sobre o histórico e
28
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até hoje insolúvel impasse fundiário, publicada em outubro de 2016.
Na ocasião, o estado já abrigava mais de 53,8 mil guaranis, distribuídos em 32 áreas
isoladas, que perfaziam 48,8 mil hectares. Cerca de 27,2 mil indígenas, pouco mais da metade,
estavam concentrados em apenas três territórios, Dourados, Amambai e Caarapó, que somam
9,4 mil hectares. Eram quase três índios por hectare, sobrevivendo com menos espaço que o
rebanho bovino no estado: cada uma das 23 milhões de cabeças de gado dispunha de cerca de
um hectare para pastar. A densidade demográfica dessas aldeias era quase três vezes superior a
de Campo Grande, maior centro urbano e capital de Mato Grosso do Sul.
É possível que o cenário, hoje, esteja ainda pior. O trabalho dos grupos técnicos da Funai
segue inconcluso e, segundo um levantamento divulgado em abril de 2018 pelo Conselho
Indigenista Missionário (Cimi), o Brasil acumula um passivo de 836 terras indígenas a serem
demarcadas e os processos estão paralisados desde o início do governo de Michel Temer. Além
disso, o Mato Grosso do Sul é recordista em assassinatos de indígenas. Dos 891 homicídios
registrados no País de 2003 a 2015, cerca de 47% ocorreram no estado29.
Até o fim do século XIX, os guaranis ocupavam um amplo território situado entre o rio
Apa, a Serra de Maracaju, os rios Brilhante, Ivinhema, Paraná, Iguatemi e a fronteira com o
Paraguai (BRAND, 2004). Habitavam, sobretudo, matas próximas de córregos e com terras boas
para o cultivo. As primeiras frentes não-indígenas adentraram o território dos Nhandeva e
Kaiowá a partir da década de 1880, após a Guerra do Paraguai, com a instalação da Companhia
Matte Laranjeira, que detinha o monopólio da exploração de erva mate, natural e abundante na
região. A empresa não questionava as posses indígenas nem fixou colonos, o que de certa forma
retardou o processo de ocupação pelos brancos (Almeida e Mura, 2004).
Desde a promulgação da primeira Constituição Republicana, em 1891, muitas terras
indígenas foram consideradas devolutas pelos novos estados da federação, e acabaram
repassadas a terceiros (Pacheco e Pacheco, 2010). Com o declínio da Companhia Matte
Laranjeira nos anos 1920, o processo de colonização do Mato Grosso do Sul ganha corpo. Em
1943, o então presidente Getúlio Vargas criou a Colônia Agrícola de Dourados. Nos anos 1950,
acentua-se a instalação de empreendimentos agrícolas sobre as terras indígenas. “A introdução
da soja, a partir da década de 1970, junto com a ampla mecanização da atividade agrícola em
toda a região, dispensou a mão-de-obra indígena e provocou o fim das aldeias de refúgio nos
fundos das fazendas, onde os Kaiowá e Guarani resistiam” (BRAND, 2004).
Espremidos pela expansão das fronteiras agrícolas, os guaranis chegaram a 2008 em uma
situação dramática. Sem espaço para plantar nas superlotadas aldeias, cerca de 80% dos
indígenas dependiam de cestas básicas enviadas pelo governo federal para sobreviver. Além da
29
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desnutrição e da mortalidade infantil, o confinamento acentuava problemas como o alcoolismo,
suicídio e os conflitos internos. Pistoleiros e milicianos ameaçavam constantemente os grupos
que ocupavam fazendas para reivindicar a posse de terras que acreditavam pertencer aos seus
antepassados. Entidades de direitos humanos reivindicavam ainda a federalização de
investigações relacionadas às mortes de indígenas, por desconfiar da lisura e independência do
Judiciário local para apurar os casos.
De fato, havia situações suspeitas. Durante a ocupação de uma fazenda em Coronel
Sapucaia, próximo à fronteira com o Paraguai, um confronto resultou em quatro indígenas
baleados. Na denúncia do Ministério Público Estadual, prevaleceu a versão dos produtores. O
líder kaiowá Elizeu Lopes, que comandou a “retomada”, foi acusado de ser o autor dos disparos
que feriram os próprios companheiros. Um dos alvos, segundo a Promotoria, seria o presidente
do Sindicato Rural de Amambai, que saiu ileso. A versão dos indígenas foi ignorada. “Os índios
não têm pistolas, só flechas e lanças. Quem atirou foram os fazendeiros”, afirmou à reportagem
a jovem kaiowá Angélica Barrios, ao mostrar o corpo crivado de balas.
Em 2015, uma nova cena do faroeste nativo. Após os Kaiowá ocuparem três fazendas
entre as cidades de Antônio João e Bela Vista, para reivindicar a posse da terra Ñande ru
Marangatu, área de 9,3 mil hectares homologada pelo governo Lula, mas com o processo de
desintrusão suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, um conflito armado resultou em dezenas
de feridos, dos dois lados do front, e na morte do indígena Simão Vilhalva, abatido com um
disparo de arma de fogo no rosto. A reportagem só conseguiu acessar a área do conflito e
conversar com as lideranças da “retomada” e os familiares da vítima após transpor os bloqueios
militares na Rodovia MS-384. Cerca de 300 homens do Exército, segundos por agentes da Força
Nacional e do Departamento de Operações de Fronteira, força policial subordinada ao governo
estadual, foram mobilizados para reforçar a segurança na região.
Considerações finais
A persistência dos conflitos fundiários envolvendo povos indígenas no Mato Grosso do
Sul deve-se, sobretudo, à letargia do governo federal em demarcar e homologar novas terras
indígenas para os índios guarani, com o devido pagamento de indenização às benfeitorias dos
fazendeiros e a efetivação do processo de desintrusão, isto é, a retirada de eventuais ocupantes
não indígenas. Lamentavelmente, muitos proprietários rurais têm recorrido à violência para
retomar áreas ocupadas por indígenas, inclusive com a formação de milícias armadas, como
indicam denúncias investigadas pelo Ministério Público Federal. Para agravar o cenário, o
Judiciário parece não conseguir mediar satisfatoriamente os conflitos.
A despeito da prática criminosa adotada por alguns produtores rurais, são justas as
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queixas em relação à insegurança jurídica causada pelas frequentes ocupações de fazendas por
indígenas, com prejuízos à produção e à compra e venda de terras no estado. Da mesma forma,
eles têm motivos para criticar a demora estatal no cumprimento de mandados de reintegração de
posse ou para o pagamento de indenizações de áreas desapropriadas. É preciso buscar uma
solução negociada para pôr fim à escalada da violência no estado.
Nesse sentido, os meios de comunicação têm o papel de dar visibilidade à luta por terra
dos povos desaldeados, como os Nhandeva e Kaiowás, e de cobrar respostas efetivas do Estado
para a superação desse persistente conflito fundiário. Em 2018, completam-se dez anos da
formação dos grupos técnicos de trabalho da Funai, uma exigência do Ministério Público
Federal. É uma ótima oportunidade para revisitar o tema e cobrar explicações da ausência de
resultados apresentados pelo órgão indigenista até o momento.
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O Sujeito Transexual e a sua Relação com o Judiciário em Processo de
Mudança de Registro Civil

Salvador Loureiro Rebelo Junior30
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A transexualidade representa uma expressão da sexualidade humana tão legitima
e digna como as demais.
Segundo Gir, Nogueira e Pelá (2000), quando se trata do ser humano não se
pode separar a sexualidade dos demais aspectos e processos que fazem parte de sua
identidade e existência.
O reconhecimento da identidade das pessoas transexuais deve ser entendido
como um direito fundamental ao exercício da cidadania.
O nome registral nos confere identidade e pertencimento e no caso de
transexuais e travestis o uso do nome registral leva a constrangimentos, exposições e
discriminação ao não condizer com a aparência física da pessoa. (Martins, Silva e
Santos, 2016).
Segundo Bento (2005), para o transexual, o nome funciona como uma
interpelação que o ressuscita à posição de gênero da qual o sujeito luta para sair. Ser
identificado publicamente pelo nome que o posiciona no gênero rejeitado é
corriqueiramente relatada como uma das situações de maior constrangimento.
Ainda que hoje se prevê que a retificação de nome seja garantida sem a
necessidade de processo judicial, na prática, esse direito que, de forma crescente, tem
sido cada vez mais judicializado, surge como uma nova demanda de trabalho de
assistentes sociais e psicólogos do Judiciário e exige destes uma postura crítica, pautada
nas referências teórico-metodológicas que fundamentam a sua atuação para possibilitar
a prática profissional firmada em seu projeto ético-político (Rocha e Santos, 2017).
Em minha trajetória profissional, como Psicólogo Judiciário do Tribunal de
30
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Justiça de São Paulo, há cinco anos em exercício, fui designado para atuar uma única
vez em processo cuja matéria versava sobre a mudança de registro civil de transexual.
A designação me causou uma estranheza inicial, considerando que na decisão
constava apenas a determinação da perícia psicológica, sem que houvesse a indicação
da questão controversa que demandaria a expertise psicológica para respondê-la.
À ocasião, questionei a Juíza sobre os motivos, razões e expectativas para a
produção do estudo psicológico. Disse ainda que, caso a expectativa correspondesse à
“confirmação” da identidade de gênero, que era imperioso informar que o psicólogo, em
sua prática profissional, reconheceria e legitimaria a autodeterminação de pessoas
transexuais e travestis em relação às suas identidades de gênero, conforme Resolução nº
01 de 29 de janeiro de 2018 do Conselho Federal de Psicologia. E a determinação não
prosperou.
Ainda que hoje exista uma Resolução que estabeleça normas de atuação para os
psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis, não é improvável que emerjam
posições conservadoras que coloquem em segundo plano o direito do sujeito transexual
à autodeterminação.
Em trocas com colegas do Judiciário, não são incomuns os relatos de que Juízes,
Promotores e outros atores do processo condicionem a mudança do registro civil e de
sexo jurídico à realização da cirurgia de redesignação sexual. O próprio Conselho
Nacional de Justiça – CNJ anuncia no Enunciado nº 43 de 2014 que a cirurgia não é
condição sine qua non.
Ao mesmo tempo, existem trabalhos interventivos, como o realizado e publicado
por uma dupla de assistentes sociais do Fórum Central – Rocha e Santos (2017),
pautado na redução da vulnerabilidade social dessas pessoas, na superação do
preconceito, na não discriminação no exercício da cidadania e na defesa intransigente
dos Direitos Humanos.

Considerações Finais
O direito à identidade está inserido no rol dos direitos fundamentais da
Constituição Federal e diz respeito à dignidade do ser humano.
O conceito de direito à identidade extrapola qualquer conteúdo que invoca tão
somente regras de medicina para definir o sexo jurídico e o nome civil de uma pessoa,
além de rechaçar qualquer tentativa de impor regras morais para determinar
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comportamentos. A identidade de uma pessoa é um construto social e cultural que
advém de sua autonomia de ser humano livre, pensante e capaz de determinar as suas
próprias escolhas (Diniz, 2014, p.34-35).
Quando se nega a possibilidade de que, durante a sua existência, a pessoa possa
vir a assumir uma identidade distinta ao sexo biológico atribuído no momento do
nascimento, nega-se também a sua condição humana e a sua liberdade, que estão
expressas na Constituição Federal e na Declaração dos Direitos Humanos. (Rocha e
Santos, 2017).
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Março Mulher e os Cafés Filosóficos da Biblioteca do CEU Parque São
Carlos
Sonia Aparecida Luiz31
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Trabalho como bibliotecária no Centro Educacional Unificado (CEU) Parque
São Carlos, na periferia da zona leste de São Paulo. O CEU consiste em um complexo
educacional, esportivo e cultural caracterizado como espaço público múltiplo. Os CEUs
foram construídos em locais onde o ‘Mapa da Exclusão/Inclusão Social’, desenvolvido
pela Profa Aldaíza Sposati, no livro Educação com qualidade social: a experiência dos
CEUs de São Paulo, mostrava pouca ou nenhuma presença do poder público, alta
concentração de pobreza, locais onde não existiam equipamentos públicos de lazer,
principalmente para os jovens.
Verifica-se, portanto, que a proposta de criação e implementação dos CEUs é,
por excelência, promotora de direitos humanos já que propiciam o acesso com
qualidade em único espaço a um Centro de Educação Infantil (CEI) para crianças de
zero a três anos; a uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para alunos de
quatro e cinco anos; a uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que
também oferece Ensino de Jovens e Adultos (EJA); e ainda, todos os CEUs são
equipados também com quadra poliesportiva, teatro, playground, piscinas, biblioteca,
Telecentro e espaços para oficinas, ateliês e reuniões.
Todos os CEUs possuem bibliotecas, as quais são caracterizadas como públicas
e escolares, concomitantemente, porque atendem o corpo discente, docente e
31
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funcionários do próprio CEU como também é aberta para o público em geral. Assim, o
público atendido pela biblioteca é diverso, tanto em termos de faixa etária como em
termos de necessidades informacionais.
Os bibliotecários que atuam nas bibliotecas de CEUs podem ser denominados de
“biblioeducadores” porque propiciam as populações carentes e marginalizadas acesso e
apropriação da cultura em suas mais diversas manifestações. Lidamos diariamente com
inúmeras carências: carência de estrutura familiar, de comida, de informações, de
cultura, de lazer; lidamos diariamente com a violência e a dependência química.
Sou funcionária pública do município de São Paulo, há nove anos e meio, e
assim, já vivenciei três gestões governamentais diferentes nesse período. Dentre tais
gestões destaco a atenção dada às minorias pelo prefeito Fernando Haddad e sua equipe,
inclusive aos bibliotecários dos CEUs, os quais tem lotação na Secretaria Municipal de
Educação, contudo, não possuem as mesmas formações que os bibliotecários que atuam
nas bibliotecas de bairro e estão lotados na Secretaria Municipal de Cultura.
Desta forma, a partir da criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania (SMDHC) em 1º de janeiro de 2013, por meio do Decreto Municipal nº
53.685, iniciou-se a articulação com outras secretarias a fim de que acontecesse a
efetiva promoção dos direitos humanos na cidade de São Paulo.
Assim, na gestão do prefeito Fernando Hadadd, os bibliotecários de CEUs
possuíam um setor específico na prefeitura para tratar das demandas das respectivas
bibliotecas nas quais atuavam, totalmente diversas das demandas das bibliotecas de
bairro, demandas estas tratadas pela Secretaria Municipal de Educação.
E, foi por meio de tais formações, como por exemplo: sobre o nosso fazer, que é
totalmente diferente de outras unidades informacionais, sobre mediação de leitura,
especialmente, àquela voltada para literatura sobre, para e da mulher, a literatura escrita
pelo próprio negro e a literatura periférica, somando-se a compra de livros para as
bibliotecas dos CEUs segundo essa abordagem, ou seja, por meio de uma literatura que
da voz para as minorias se manifestarem, que surgiu o Março Mulher e os cafés
filosóficos na Biblioteca do CEU Parque São Carlos.
A inovação, nesta ação, iniciou-se pelo seu formato: um Café Filosófico, o qual
consiste hoje em um espaço de reflexão sobre o mundo, o tempo, a ciência, o homem, a
mulher, a política e todos os aspectos da vida contemporânea. Um dos principais
objetivos do Café Filosófico é permitir o diálogo e a reflexão sobre os desafios e
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oportunidades da contemporaneidade, assim, o encontro permite vivenciar a
multiplicidade, o diálogo e a diferença.
Nossa primeira edição do Café Filosófico do Março Mulher foi intitulada:
“Mulheres em Preto e Branco” porque objetivou propiciar a visibilidade das mulheres
que frequentavam o próprio CEU Parque São Carlos, as mulheres que estão mais
próximas de nós e que, a cada dia, desempenham papéis importantes como mães,
profissionais, esposas, filhas, educadoras, dentre tantos outros; e que, mesmo no
anonimato, fazem a diferença na vida de muita gente. Desta forma, esse trabalho
norteou-se pela questão da identidade feminina, a reflexão e atuação da mulher na
sociedade atual.
Assim, ao longo do mês de fevereiro de 2015, entrevistamos e fotografamos
várias mulheres que possuíssem algum vínculo com o CEU Parque São Carlos: mães de
alunos, avós de alunos, professoras, funcionárias diretas, funcionárias terceirizadas,
mulheres da comunidade frequentadoras do CEU, artistas, voluntárias, etc.
Como resultados obtivemos 50 entrevistas, 47 entrevistas de mulheres e 3 de
homens, e a partir deste material uma exposição foi montada no foyer do CEU Parque
São Carlos com o rosto de todas as entrevistadas e entrevistados, com partes
significativas de seus depoimentos; um Café Filosófico foi realizado na biblioteca, o
qual inaugurou a exposição no dia 06/03/2015, das 18h às 21h, com aproximadamente
60 participantes e o vídeo de cada entrevista foi editado.
Indubitavelmente, nosso maior resultado foi a reflexão a respeito do papel, ou
dos papéis da mulher na sociedade atual, e a nossa maior surpresa foi concluir, ao final
da ação realizada, que a reflexão sobre a temática em questão não aconteceu somente no
dia do Café Filosófico, propriamente dito, mas iniciou-se de fato no momento do
convite para a entrevista, na colocação das perguntas, na reflexão antes de respondê-las,
durante a gravação e por fim no dia do evento. E, vou além, acredito que muitas
inquietações e novas reflexões foram plantadas em cada uma das participantes.
Desse processo intenso, trabalhoso e fascinante destaco alguns momentos: o
primeiro momento do convite para a entrevista – foram tantos rostos surpresos, alguns
intrigados como se pensassem: “Eu? Sendo entrevistada? O que terei a dizer?”, mas a
maioria orgulhosas e alegres, sentindo-se de fato importantes, já que estavam sendo
convidadas para uma entrevista que faria parte de um evento na biblioteca; um segundo
momento, diria, talvez o mais significativo, foram as gravações das entrevistas – as
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participantes pediam as perguntas com antecedência para preparar suas respostas,
algumas ao chegarem na biblioteca pediam para se trocarem porque haviam trazido uma
roupa especial para gravação, outras ainda, gravaram sua entrevista e voltaram dias
depois para regravá-la, argumentando que “haviam pensado melhor” e portanto queriam
responder as perguntas da entrevista de outra forma. Nossa equipe ficou maravilhada
com tal processo. Realmente, não imaginamos inicialmente que nossa ação teria tal
repercussão.
Enfim, após a realização do curso de Educação em Direitos Humanos, eu
entendi a profundidade desta ação: por meio da entrevista, uma estratégia eficaz para o
trabalho com a memória oral, propiciamos um intenso processo de reflexão sobre as
questões de gênero, de discriminação racial, de desigualdade social, mas
principalmente, destacou-se a força de cada mulher, que na sua história de vida, luta a
cada dia para viver da melhor forma possível. Fala-se tanto sobre empoderamento,
atribui-se a esta palavra tantos significados, mas hoje eu compreendo que este Café
Filosófico consistiu em um processo efetivo de empoderamento de todas as
participantes.
E, assim, após a realização deste primeiro Café Filosófico outros vieram: O
Março Mulher 2016 intitulado: “A Mulher e seus Direitos”; O Março Mulher 2017
intitulado: “Nas ondas do rádio: as mulheres de ontem, de hoje e de amanhã”; e por fim
o Março Mulher 2018 intitulado: “O feminino dá o tom: a condição de ser mulher em
letra e música”.
E, certamente, novas edições acontecerão ao longo dos anos. E assim, as
questões de gênero são abordadas na Biblioteca do CEU Parque São Carlos por meio
dos direitos humanos.
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Mulheres de Taipas: Histórias de Cumplicidade
Telma Helena dos Santos32
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O Território é Taipas, zona noroeste da cidade de São Paulo, suficientemente
distante do centro para causar um certo incomodo aos desavisados. Depende do lugar de
onde se inicia a trajetória, o caminho pode ser longo, mas nem um pouco monótono.
Aos poucos, a topografia se transforma, a cidade desaparece, e podemos ver outra
cidade, lugares descampados, com espaços verdes e bastante luz. E então,
inesperadamente, vê-se se formar em seu horizonte, novamente, inúmeros edifícios,
casas e habitantes incontáveis.
Dentre essas pessoas, mulheres incríveis e complexas, orgulhosas do espaço que
ocupam, geográfica, histórica e simbolicamente, fizeram parte do Programa Teatro
Vocacional33 no ano de 2017, e com elas o olhar da mulher, do empoderamento, da
experiência, da descoberta, do depoimento e da partilha, abriram-se como grandes
portas para encontros surpreendentes, e sobre elas escrevi esse relato, acreditando
32
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representarem uma experiência em Educação em Direitos Humanos, que prevê um olhar
atencioso para essa parcela da população.
Para muito além da linguagem, dos princípios do Programa, das regras do fazer
teatral, que pouco se aplicaram a elas ou a mim, as transformamos, subversivamente,
nos apropriando delas para que o prazer e a ludicidade de estar em cena, de brincar e de
compartilhar, pudessem ser vivenciados unicamente pela presença dessas Mulheres e de
suas histórias reais.
Essas Mulheres se encontravam na Biblioteca Pública Municipal Érico
Veríssimo, há cerca de quatro anos, haviam se apropriado dela, mas em 2017, formavam
um grupo pequeno, que resistiam mesmo com pouco apoio do poder público.
Era forte observar o quanto o elo entre os programas de fomentos e as pessoas
idosas se faziam essenciais para o dia a dia daquelas pessoas. Percebíamos que garantir
direitos básicos, previstos em Constituição e resguardados pelo Estatuto do Idoso,
estabeleciam um lugar em que a Rede era sólida e a saúde, o afeto e o aprendizado
intergeracional, se davam de forma harmônica e respeitosa.
Não raras as vezes, o espaço da cena, foco primordial da linguagem do nosso
projeto, se tornava o espaço da conversa, do diálogo e do depoimento. Perpassavam por
nós. Pela necessidade de contar as suas histórias de vida.
Por esse motivo, percebi o quanto era importante evidenciar essa questão e foi
então que, realizei com elas, um exercício em vídeo histórias34. A partir da gravação de
pequenos depoimentos, construímos um projeto no qual, as suas biografias, tão
evidenciadas durante os nossos encontros, foram captadas e compartilhadas como forma
de valorizar a memória e narrativa, tão singulares, daquelas senhoras.
As Mulheres de Taipas, têm em média, 80 anos de idade, vivenciaram ao longo
da vida, momentos de dor, de assédio, de violência. Ouvi, portanto, suas memórias. E, a
partir do lugar do ensino-aprendizagem, construí com elas um olhar sobre o humano,
sobre como suas histórias poderiam ser ouvidas por outras gerações e aprendidas
conscientemente, promovendo um vínculo reflexivo entre passado e presente.
Foram muitas as vivências partilhadas, dentre elas, as de luta por moradia.
Algumas dessas mulheres, construíram suas casas com as próprias mãos, e isso não é
figura de linguagem. Protestaram por um espaço digno de convivência e mobilidade
34
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urbana, construíram suas famílias, alimentaram seus filhos e netos, e lutaram contra as
diversas e enormes opressões de ser mulher, em São Paulo, na periferia, ao longo dos
últimos 80 anos.
Descobri com elas o que pode ser um lugar de fala. O quanto a fala é fluida e
natural. Aprendi também, dessas histórias registradas, que não existe uma forma exata
de se iniciar uma reflexão, ela pode acontecer em um alongamento, no meio de uma
cena, ou entre um café e outro. Ela está quando deve estar. Há potência nesse não-lugar.
O lugar da escuta e da espera, do silêncio e do entusiasmo.
Considerações Finais
Durante sete meses vivenciei, uma vez por semana, em um período de três horas,
momentos de escuta ativa, sensível e delicada, por esse motivo, a escolha para relato
para esse Aperfeiçoamento em Educação Para os Direitos Humanos.
Acompanhei as dificuldades e descobertas dessas Senhoras, dentro de suas
rotinas diárias, sobretudo fui, carinhosamente, ouvinte e responsável pelo registro dos
incríveis relatos de suas jornadas de vida, ponto que acredito serem essenciais em uma
aprendizagem democrática e participativa.
Ainda, percebo o quanto é complexo o ser idoso dentro de uma grande cidade,
como São Paulo, mas que, mesmo com as diversas barreiras enfrentadas por elas, a
distância, por exemplo, existe uma Rede familiar e de comunidade que, com fortes
vínculos davam apoio e segurança para as suas atividades diárias.
No entanto, é preciso destacar que, como rapidamente salientei, as Mulheres de
Taipas, iniciaram o seu percurso em um Programa de Política Pública muito mais
complexa, que atuava sob uma gestão entre Secretarias Municipais (Cultura, Educação,
Saúde) respaldados por diversos princípios que promoviam um olhar mais amplo sobre
as necessidades da pessoa idosa, característica salientada em nossos estudos sobre o
Idoso e os Direitos Humanos.
Além disso, o Programa Vocacional, no qual, cumpria a função de Artista
Orientadora, também sofria um desmonte, que contribuía para um enfraquecimento
dessas possibilidades de ação em educação e cultura, que tanto colaboram para as
construções de memórias e reflexões, nesse caso específico, das Mulheres de Taipas.
No entanto, foi preservado o espaço da voz e da escuta, característica mais
singela e fortemente representativa desse Programa de Política Pública em Cultura da
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cidade.
Acredito que existam muitas outras memórias, segredos que não foram
revelados, e histórias infinitas vezes recontadas, no entanto, a aprendizagem ficou nesse
espaço, momento da fala, do acolhimento e da escuta ativa e sincera, feita por nós, o
coletivo que fez desse encontro, espaço precioso de cumplicidade.
Mesmo em tempos de grave crise e infeliz desmonte, da cidade e do país,
vivenciamos, junto com as Mulheres de Taipas, uma experiência intensa, diversa, rica
em trocas e sensíveis doações, de potente encontro e formação, para nós, artistas,
educadoras, cidadãs e mulheres.
Referencias
ALMEIDA, Juniele Rabêlo de e ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. História pública:
entre as “políticas públicas” e os “públicos da história”. XXUII Simpósio Nacional de
História. Natal – RN.2013.
CAMARANO, Ana Amélia. Estatuto do idoso: avanços com contradições. Sumário
Executivo. Texto para Discussão 1840. IPEA. 2013.
SANTHIAGO, Ricardo. “A História Pública é a institucionalização de um espírito que
muitos historiadores têm tido, por milhares de anos”: Uma entrevista com David King
Dunaway sobre História Oral, História Pública e o passado nas mídias. Revista
Transversos. “Dossiê: História Pública: Escritas Contemporâneas de História”. Rio de
Janeiro, Vol. 07, nº. 07, pp. 203-222, Ano 03. set. 2016. ISSN 2179-7528. DOI:
10.12957/transversos.2016.25607.
Módulo VII - EDH e Democracia entrevista com Guiomar Silva Lopes - UFABC Parte
1.
Disponível
em
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Módulo VII - EDH e Democracia entrevista com Guiomar Silva Lopes - UFABC Parte
2. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=RDnt-4jd0fU&list=PLw5MYDXrMVrv9OofGGUjk6epRdTD1TFm&index=2>. Executado em 19/05/2018.
Módulo VII - EDH e Democracia entrevista com Guiomar Silva Lopes - UFABC Parte
3.
Disponível
em
<https://www.youtube.com/watch?v=k3L8E_8_H4U&list=PLw5MYDXrMVrv9OofGGUjk6epRdTD1TFm&index=3>. Executado em 19/05/2018.
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A disciplina de Português e a Educação em Direitos Humanos
Tomas Nunes Castilho35
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Pensar a Educação em Direitos Humanos, de acordo com as diretrizes nacionais
e internacionais que impõem à instituição de ensino e ao educador assumir critérios
pedagógicos que assumam a importância de promover, estimular e formar os jovens
para uma participação qualificada socialmente. Notamos, contudo, que esse processo
dialógico, dentro das especificidades da realidade escolar das escolas públicas, são
marcadas pela tensão entre os sujeitos e a forma de concebermos e desenvolvermos o
ensino da disciplina de Língua Portuguesa, numa perspectiva sociolinguística, e do
papel da Literatura nesse processo formativo de identidades e de futuros leitores. Essas
áreas da disciplina teriam uma importante responsabilidade na desconstrução de
discursos simplificadores, instrumentalizados burocraticamente e que reproduzem
esteriótipos em diferenças esferas da vida escolar, incluindo o que ocorre dentro da sala
de aula. Relataremos rapidamente uma perspectiva de intervenção que nem sempre foi
totalmente bem sucedida, mas que nos permitiram ter uma maior compreensão da
complexidade dessa escolha pedagógica de aprofundar a relação entre Literatura e
Educação em Direitos Humanos.
Assim como debatemos nas atividades de vivência dos módulos, tanto a
representatividade como problematiza Joel Zito Araujo, dentro do ambiente escolar,
como o direito dos jovens, tal como vemos na Seção IV do “Direitos da Juventude:
Subsídios para o debate” à construção complexa das identidades aparecem também de
forma central nos discursos poéticos e esteticamente orientados. Dessa forma,
procuramos trabalhar, com os alunos do segundo e terceiro ano, alguns textos poéticos
de momentos diferentes do que se chamou convencionalmente de Estética Moderna.
Nas cinco salas deste ano, e dando continuidade às preocupações dos anos anteriores,
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comparamos alguns textos literários de diferentes contextos, nos preocupando com
questões ligadas diretamente a alguns princípios e tensões da modernidade e pósmodernidade
A partir de textos, que estarão nos anexos, de autores como Carlos Drummond
de Andrade, Aimé Fernand David Césaire, Franz Kafka, Conceição Evaristo e
Cristiane Sobral, por exemplo, destacamos – a partir de diferentes sequências didáticas,
como a aula expositiva, a leitura em dupla, em grupo, leitura mais livre e também
seguindo um fichamento de mais direcionado – destacamos temas e problemas
estéticos que envolvem a colonização cultural, a fragmentação da subjetividade
moderna tradicional, a emergência de novas perspectivas culturais e a marginalização e
tentativa de seu apagamento, presentes nesses momentos da história da literatura. Como
dissemos, elas teriam uma importante atuação na descolonização do conhecimento
literário e discursivo. Ao expormos isso a um grupo de jovens do ensino médio da
escola pública, procuramos destacar não só as múltiplas possibilidades estéticas de
diferentes momentos e posições literárias, mas como essas potencializariam diferentes
posicionamentos estéticos e políticos ligados à temas centrais para a abordagem de
EDH.
Obviamente, entre as diferentes formas de respostas e manifestações dos
alunos, notamos que o engajamento nessas questões não é imediato e nem todas
despertaram o interesse esperado, ocorrendo ainda o problema da leitura superficial dos
textos. Outros problemas como o repertório do conhecimento histórico, artístico e
filosófico, assim como problemas internos à própria escola. Interrupções e ausências
inesperadas, quebra das sequências didáticas, problemas nos contratos pedagógicos,
entre outros fatores esvaziaram muitos pontos importantes. Mas de modo geral, ainda é
animador a possibilidade de trabalhar com esses jovens textos que introduzem e nos
oferecem a oportunidade de debater com eles essa perspectiva pedagógica.
Considerações Finais
Além da prática saudável e contraditória de tentar elaborar propostas e
sequências como essa, as reações dos alunos nos fazem refletir não só sobre nossas
concepções da língua, da especificidade da literatura e também as dinâmicas
pedagógicas que seriam potencializadas se fossem trabalhadas em uma perspectiva
interdisciplinar e até mesmo incorporadas no Plano Político Pedagógico, tal como nos
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diz Celma Tavares Infelizmente a burocratização e a atual precarização do trabalho
docente dificultam muito a construção de um trabalho realmente integrado, pois, muitas
vezes se espera do Professor da área de Linguagem uma perspectiva normativista de
mera preparação e memorização de conteúdos para provas em larga escala. Orientação
que distorce os objetivos principais que envolveriam uma Educação Linguística
humanamente formativa.
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ANEXOS

Texto I
Papai Noel às Avessas Carlos Drummond de Andrade
Papai Noel entrou pela porta dos fundos
(no Brasil as chaminés não são praticáveis),
entrou cauteloso que nem marido depois da farra.
Tateando na escuridão torceu o comutador
e a eletricidade bateu nas coisas resignadas,
coisas que continuavam coisas no mistério do Natal.
Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos,
achou um queijo e comeu.
Depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender.
Teve medo talvez de pegar fogo nas barbas postiças
(no Brasil os Papai-Noéis são todos de cara raspada)
e avançou pelo corredor branco de luar.
Aquele quarto é o das crianças
Papai entrou compenetrado.
Os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos
mas os sapatos deles estavam cheinhos de brinquedos
soldados mulheres elefantes navios
e um presidente de república de celulóide.
Papai Noel agachou-se e recolheu aquilo tudo
no interminável lenço vermelho de alcobaça.
Fez a trouxa e deu o nó, mas apertou tanto
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que lá dentro mulheres elefantes soldados presidente brigavam por causa do aperto.
Os pequenos continuavam dormindo.
Longe um galo comunicou o nascimento de Cristo.
Papai Noel voltou de manso para a cozinha,
apagou a luz, saiu pela porta dos fundos.
Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes.
( In: Alguma Poesia. edições Pindorama, 1930 )
Texto II
“Uma cadela de mau cheiro, que pariu numerosos filhotes, em parte já apodrecendo, mas que na minha
infância era tudo para mim, que me segue fielmente o tempo todo, em quem não consigo bater, mas da
qual, mesmo evitando seu hálito, eu me desvio indo para trás e que, se não me decido por alguma outra
coisa, irá me empurrar até o canto já visível da parede, para se decompor totalmente em cima de mim e
comigo – é uma honra que me dá? –, a carne purulenta e cheia de vermes da sua língua em minha
mão./”
Franz Kafka, “In: Aforismos"

Texto III
A PALAVRA AOS ABUTRES
Onde quando como de onde por que sim por que por que por que é que as línguas mais celeradas não
inventaram mais do que alguns ganchos para pendurar ou suspender o destino
Prendam este homem inocente. Todos de enganação. Ele leva meu sangue em seus ombros. Ele leva meu
sangue em seus sapatos. Ele anuncia meu sangue em seu nariz. Morte aos contrabandistas. As fronteiras
estão fechadas.
Nem os que se conhecem e nem os que se desconhecem
todos
obrigado deus meu coração está mais seco que o Harmatã, toda treva é minha
presa
toda treva me é devida e toda bomba minha alegria.
Vós abutres em seus postos de rodopios e de bicar acima da floresta e tão longe quanto é a
caverna cuja porta é um triângulo
onde o guardião é um cão
onde a vida é um cálice
onde a virgem é uma aranha
onde o rastro precioso é um lago que se destaca nos caminhos descendentes das tempestuosas nixes.
Aimé Fernand David Césaire (Basse-Pointe, Martinica, 1913 — Fort-de-France, 17 de abril de 2008
Texto IV
A noite não adormece nos olhos das mulheres
Em memória de Beatriz Nascimento
A noite não adormece
nos olhos das mulheres
a lua fêmea, semelhante nossa,
em vigília atenta vigia
a nossa memória.
A noite não adormece
nos olhos das mulheres
há mais olhos que sono
onde lágrimas suspensas
virgulam o lapso
de nossas molhadas lembranças.
A noite não adormece
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nos olhos das mulheres
vaginas abertas
retêm e expulsam a vida
donde Ainás, Nzingas, Ngambeles
e outras meninas luas
afastam delas e de nós
os nossos cálices de lágrimas.
A noite não adormecerá
jamais nos olhos das fêmeas
pois do nosso sangue-mulher
de nosso líquido lembradiço
em cada gota que jorra
um fio invisível e tônico
pacientemente cose a rede
– Conceição Evaristo, em Cadernos Negros, vol. 19
Textos V
Fratricídio - Cristiane Sobral
Corrupção preta dói demais
Chibatada dentro da senzala fere infinitamente.
Até tu Zumbi?
“Pouca tinta”, eu?
Separem todos os matizes da negritude brasileira
Ficaremos com um nada aguado.
“O mestiço não é nem o sim nem o não, é o talvez”.
Mentira!
Perguntem ao porteiro do prédio
Interroguem o policial
Eles não terão dúvida
Em apontar a consistência da minha melanina
Sou negra
Meus dentes brancos trituram qualquer privilégio retinto
Meu sangue negro corrói a hipocrisia parda
Mela o mito da democracia racial
Corre maratonas libertárias
Rasga as entranhas e reluz
Das cinzas à fênix
No fundo do olho há uma verdade viva
Muito além da minha cor
Cristiane Sobral (Rio de Janeiro, 1974) é uma atriz, escritora e poeta brasileira
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As relações de gênero e a condição da mulher em situação de rua
Valéria Aparecida de Oliveira Silva36
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No período da minha formação em Serviço Social, fui integrante de um grupo de
educação popular37, e dentre todas as experiências que tive nesse processo, que não
foram poucas, destaco uma de tantas outras que possibilitaram uma "reconstrução" e
"transformação" do meu eu, como ser humano e como profissional. Esse grupo, para
facilitar o trabalho, dividia-se em equipes denominadas "Frentes" e a que eu fazia parte
discutia com base em estudo e pesquisa, as questões do corpo cultural e historicamente
construído em nossa sociedade, dividida em classes sociais.
Nossas ações eram de intervenções e práticas que levassem à reflexão sobre as
diferentes formas de lidar com os temas relativos ao corpo e tudo que envolve essa
construção cultural e suas diferenças, partindo da realidade dos sujeitos com os quais o
trabalho era desenvolvido. Existia grande autonomia para a escolha do público-alvo,
sendo que à época, a maioria dos integrantes da equipe cumpriam estágio curricular no
Centro de Referência Especializado no Atendimento à População em Situação de Rua Centro Pop da cidade de Santos/SP, de modo que foi unânime optar por trabalhar a
temática com este público, dada a proximidade com suas demandas, facilidade de
aproximação, estabelecimento de vínculo e nossa participação em reuniões e
36

Assistente Social, educadora popular. Movimento Independente Mães de Maio. E-mail:
valeria.7oliveira@gmail.com
37
Trata-se do Programa de Educação Tutorial/Mec/SeSu denominado PET Educação Popular "Criando e
Recriando a Realidade Social" da Unifesp-Baixada Santista, que existe na universidade desde 2010,
sendo seu projeto pautado na interdisciplinaridade, enfatizando o tripé ensino, pesquisa e extensão, com
ações voltadas em benefício da comunidade.

nº18
SET-FEV
2018
assembleias.
Em uma dessas assembleias que contava com a importante e necessária
participação dos usuários do Centro Pop havia uma mulher - relativamente jovem,
vaidosa e muito falante - que, em meio às conversas que girava em torno da organização
de um jogo de futebol entre os homens, manifestou-se dizendo: “Porque ninguém
organiza um passeio com a gente até a praia pra jogar vôlei ou no Orquidário e no
Aquário? Nós estamos cansadas de artesanato. A gente quer fazer coisas legais, igual
todo mundo. Vocês só pensam na diversão dos homens, mas quem pensa em nós,
mulheres? Nós também queremos e precisamos nos divertir, afinal, não vivemos só de
café, banho e calçada. Nós não nascemos na rua, não!” Foi assim que iniciamos em
conjunto uma tentativa de articulação e organização dessa população, trazendo sua luta
histórica em um Ato da População em Situação de Rua, no ano de 2014, no dia 19 de
Agosto - data que simboliza a Luta Nacional da População em Situação de Rua - com o
objetivo de dar voz e visibilidade às demandas desses sujeitos. O Ato em caminhada
pelas ruas da cidade aconteceu como organizamos, bem como a abertura dos portões da
universidade em acolhida ao “povo de rua”, com incentivo à participação e "falas" que
resultaram em colocações muito significativas, dando origem à construção de uma Carta
Aberta à Comunidade que enfatizou a necessidade de se construir estratégias de
efetivação das políticas públicas e sociais negadas a essa população, constantemente
violada em seus direitos básicos, e posteriormente, no ano de 2016, organizamos uma
Audiência Pública com a presença da Defensoria Pública, Promotoria Pública e outras
Instituições ligadas à defesa e garantia de direitos.
Muitas outras ações foram desenvolvidas neste trabalho, trazendo para a minha
formação grande significado, mas de fato, essa experiência com o "povo de rua" foi a
mais marcante e de grande importância para o meu aprendizado.
Considerações finais
Na perspectiva dos Direitos Humanos, do primeiro ao último artigo contidos na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos são violados e negados ao "povo de
rua", mas para quem vive na rua e da rua outras questões devem ser levadas em conta
para além da negação dos direitos básicos - civis, políticos e sociais. Muitos foram os
questionamentos contidos na breve fala daquela mulher, assim como em outras, que
ainda hoje desencadeiam em mim longas reflexões, principalmente sobre a questão de
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gênero38 e sua relação com a rua.
Essa relação agrava-se imensamente quando vemos o machismo sendo
reafirmado - também nesses espaços de completa violação dos direitos humanos - como
pleno exercício de poder, permeando as relações de gênero, sem margem para
contestações, porque para a mulher em situação de rua, essa relação mesmo sendo de
opressão e muitas vezes de violência torna-se mais que necessária, porque além de
estarem em menor número, estatisticamente falando, demonstra dentre outras questões,
que ela tem um companheiro que a protege de possíveis e inúmeras outras violações.
Quando se trata de travestis ou transexuais as violações são ainda maiores, em muitos
casos chegando ao extremo de perder o direito à vida.
Abordar essa temática - especificamente sobre a mulher - sua construção cultural
e as marcas ainda existentes nas condições de opressão impostas pelo patriarcado,
historicamente perpetuada através da relação hegemônica e conservadora de nossa
sociedade, tem sido motivo de inquietações principalmente sob a ótica de defesa dos
direitos humanos. A relação "ao homem tudo pode ser permitido e à mulher resta o
papel de obediência e subserviência", reafirma que a nós educadores cabe refletir e agir
sobre a necessidade de transformação, efetivando-se uma educação em direitos
humanos em todos os âmbitos e níveis da sociedade, tornando-se cada vez mais
necessário dar a devida ênfase a esse debate.
Construir ações como o Ato da População em Situação de Rua, a elaboração da
Carta Aberta à Comunidade, Assembleias e Audiências Públicas citadas aqui, são
exemplos de ações que, sob a ótica dos Direitos Humanos, visam dar voz e incentivo ao
protagonismo dessa população para o enfrentamento de suas demandas.
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