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Algumas palavras

inicias...

Temos muita satisfação em dizer que essa cartilha é fruto de um trabalho coletivo e processual que envolveu docentes,

estudantes e comunidade! Afirmamos isso, pois este material se consolida como etapa final do Projeto de Extensão “Aproxima-Ação:
Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Protagonismo”, que teve como objetivo difundir esses direitos,
incentivando os participantes a tornarem-se multiplicadores em ações cotidianas. O projeto foi financiado pelo edital MEC- PROEXT
2015 e se estruturou a partir de três frentes: 1. Oficinas em Londrina e região; 2. Curso de Capacitação; 3. Disseminação dos
resultados a partir de eventos e do lançamento da presente cartilha.
Nosso primeiro passo foi a realização das oficinas em Londrina e região, o que colaborou para o envolvimento de estudantes
tes de graduação com o tema dos direitos humanos e ECA. Realizamos essa frente antes mesmo da chegada do recurso do MEC, que
só foi liberado em Novembro de 2016.
Após a liberação do recurso (em 2017), foi possível ter o apoio de oito estudantes bolsistas e, no decorrer do processo,
comprar alguns equipamentos. A construção do Curso “Multiplicando os Direitos Humanos e o ECA” levou em consideração a experiência já vivenciada nas Oficinas. O objetivo do curso foi formar multiplicadores, por isso, foi voltado para pessoas que já desenvolviam alguma atividade coletiva (educadores, profissionais, lideranças comunitárias, conselheiros de direitos, represen tantes de movimentos, membros de ONG´s, equipe técnica, entre outros). A seleção aconteceu por meio de edital e não exigiu
escolaridade, apenas o comprovante de representatividade social, por isso a turma de cursistas materializou a própria diversidade!
O curso aconteceu no formato presencial nas dependências da UEL –Universidade Estadual de Londrina e foi dividido em
três momentos: a) Aproximação teórica que consistiu em 32 horas teóricas; b) Multiplicação de 16 horas; c) Disseminação dos
resultados a partir de evento para a socialização das experiências dos cursistas.
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O currículo do curso abordou os temas: Direitos Humanos: expressões e Violações; Histórico da Política de Atendimento à
Criança e Adolescente no Brasil e sua consolidação; Realidade do Jovem e do adolescente brasileiro; Igualdade Racial e combate ao
racismo; Gênero e respeito à diversidade; Uso abusivo de álcool e outras drogas e a redução de danos; Protagonismo, Educação Popular
e Teatro do Oprimido; Comunicação Popular e a Defesa dos Direitos Humanos. Ao concluírem as aulas teóricas, os participantes aplicaram oficinas e/ou outras atividades em suas bases, concluindo a parte prática do curso.
Ressaltamos que os temas abordados no curso suscitaram debates interessantes e nos mostraram a linguagem que deveríamos
abordar nesta cartilha. Por isso, na primeira parte situamos os Direitos Humanos e em seguida, falamos sobre a importância da defesa
dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Discutimos, de maneira complementar, a questão de gênero e diversidade vinculando-a a importância da Igualdade Racial e combate ao racismo. Trouxemos a política de Redução de Danos como estratégia interessante para reflexões acerca do uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas. Por fim, abordamos a Comunicação Popular como instrumento para o desenvolvimento de ações de cunho popular e emancipatório.
Esperamos que a linguagem aqui abordada e as sugestões apresentadas possam, de fato, auxiliar no desenvolvimento de
ações concretas e cotidianas em diferentes espaços e com público diverso, estimulando reflexões e o protagonismo popular! A experiência deste processo, que vem tecendo vivências de construção dialética desde de 2015, nos faz acreditar que a Cartilha “Multiplicando
Direitos” poderá servir como estimulo para o fortalecimento da defesa e luta pela consolidação dos direitos humanos.
Agradecemos ao MEC, que por meio do Edital Proext financiou o projeto. À PROEX UEL, em nome da Damaris, a PROPLAN UEL
em nome da Cristina e ao CESA - Centros de Estudos Sociais Aplicados da UEL, em nome do Valdeir. Nossos profundos agradecimentos
aos(as) companheiros(as) de luta que ministraram, por puro compromisso político e social, as aulas do curso.
Por fim, agradecemos especialmente os(as) estudantes que construíram conosco este processo. Educação é processo de troca e
vocês permitiram que vivêssemos isso! Agradecemos com carinho todas pessoas que foram atingidas pelo projeto a partir do desenvolvimento das oficinas e/ou como participantes do curso e nos atingiram com pura potência! Sem vocês a materialização deste resultado não seria possível!
Andréa Pires Rocha, Eliana Cristina dos Santos e
Olegna de Souza Guedes, organizadoras da Cartilha!
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SITUANDO OS DIREITOS HUMANOS
Muitas ideias e polêmicas surgem quando o que se discute tem como pauta algo

relacionado aos direitos humanos, ou ao que se imagina que seja os Direitos Humanos.
Pois bem, tratar discutir sobre direitos humanos é, necessariamente, falar sobre pessoas
e sendo assim não há como nos referirmos aos Direitos Humanos sem falar de pessoas no
contexto da sociedade.

Sendo assim, o que precisa para uma pessoa estar viva e viver em sociedade?

A resposta está circunscrita na esfera das necessidades biológicas e das necessidades sociais,
ambas atravessadas por aspectos culturais. Biologicamente, para qualquer ser humano se
manter vivo, são indispensáveis três elementos: a água, o alimento e o ar.
Não é segredo para ninguém que qualquer pessoa precisa se alimentar, se hidratar e respirar
para manter-se viva, junto a algumas circunstâncias. Precisam dispor de meios para se manter
aquecidos, pois esta também é uma necessidade humana biológica, do organismo.
As necessidades biológicas fundamentais à existência humana não sofrem variação social ou
cultural. Isso quer dizer que em qualquer lugar do Planeta Terra, as pessoas para se manter vivas
terão que se alimentar, respirar, tomar água. Em alguns lugares precisarão de meios para se manter
mais, ou menos, aquecidas. O que vai variar é o modo como as pessoas se alimentam através de
seus hábitos alimentares ou a forma de ter acesso ao alimento, como é preparado, determinado
pela cultura de cada povo. Entram em cena às questões culturais e sociais que interferem no modo
como as pessoas se alimentam, mas não alteram a necessidade de se alimentar para se manterem vivas.
Assim, parece beirar a obviedade que se as necessidades biológicas são condições para qualquer
pessoa existir, elas deveriam estar ao alcance de todas as pessoas. Certo? Errado! Nem todas as
pessoas, em pleno Século XXI, têm acesso ao que é fundamental a sua existência. Ainda temos
pessoas que passam fome, mesmo produzindo cerca de 4 bilhões de toneladas de alimento no mundo.
Atualmente, temos significativos avanços tecnológicos, mas, ainda assim temos pessoas sem acesso à água potável.
Sem dizer que a poluição provocada pelas grandes indústrias e a degradação ambiental tem comprometido a qualidade
do ar, deixando pessoas doentes, levando muitas a morte.
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C ontudo, como foi dito, as pessoas vivem em sociedade e viver em

sociedade requer outras necessidades fundamentais para se manter vivos, como
por exemplo, a necessidade de ter moradia, de se vestir, de se locomover, de ter acesso
aos conhecimentos produzidos, de manter boa saúde, entre muitas outras coisas.

As necessidades sociais também estão relacionadas a aspectos
culturais, a forma de morar, de se relacionar, de se vestir,de se
locomover,que sofre alteração conforme a localidade e o tempo
histórico que se apresentam, o que não significa dizer que existe
um jeito certo e outro errado, mas que em uma sociedade marcada
pela diversidade existem inúmeras formas de se relacionar, de se
vestir, de preparar o alimento, de se locomover, ou seja, existem
várias formas de existir.
Falando assim, pode parecer que vivemos em uma sociedade
permeada pelo respeito à diversidade. Infelizmente ainda não é
assim. Ao contrário, por longos anos o que nos foi dito é que
existem formas, coisas, jeitos, costumes, aceitáveis e não aceitáveis,
dentro da nossa sociedade. Os que se julgam certos tentam impor sua
forma de viver aos demais, como ocorreu com a chegada dos portugueses em solo
latino americano, onde na ocasião (e ainda agora) a cultura indígena foi totalmente
desconsiderada, e por conta da malfadada colonização Européia, a população indígena sul
americana quase foi dizimada. Dito isso, temos algumas questões importantes para refletir
sobre a importância da afirmação dos direitos humanos:
8

Por qual razão falamos em tudo isso para se falar em Direitos Humanos?
Porque os Direitos Humanos são a garantia de que todas estas necessidades
biológicas e sociais estejam ao alcance de todas as pessoas independente
de sua condição social, econômica, racial, de gênero e cultural.

O que de fato são os direitos humanos?

São todos dos direitos sociais, políticos, civis. São Direito Civil: àqueles que
são fundamentais a para a vida em sociedade: A liberdade, a igualdade perante
à lei, o direito de se expressar, o direito de ir e vir. O Direito Político garante a
possibilidade de participação democrática na vida social e política, de manifestar-se
politicamente, expressar seu posicionamento político, de concorrer a cargos públicos,
de votar e ser votado. E os Direitos Sociais, assim como os políticos e civis, visam
garantir o acesso as necessidades sociais, como à política de saúde, educação,
moradia, assistência social, esporte, cultura, lazer.

Quem está protegido pelos Direitos Humanos?
Toda e qualquer pessoa humana.
Ou seja, basta ser humano para ser público de
proteção dos Direitos Humanos.

Quando surgem os Direitos Humanos?

S e pensarmos que os Direitos Humanos possuem relação direta com o Direito de Existência, viabilizado quando às

necessidades biológicas e sociais (conforme cada local e período histórico) são satisfeitas, os direitos humanos nascem junto
com a humanidade. Desde que existam homens e mulheres e estes vivam em sociedade já se tem ai a presença do direito a existir.
Agora se pensarmos na afirmação desses direitos enquanto lei, esta surgem em 1789 na França com a “Declaração dos direitos dos
homens e do cidadão” composta por 17 artigos. Essa declaração foi fomentada pelos burgueses com o objetivo de combater os resquícios
do feudalismo e assim ocupar o espaço de poder do clero e da realeza. Dando início a um novo modo de organização e produção,
9
o capitalismo.

REAFIRMANDO DIREITOS
Agora se pensarmos na afirmação desses direitos enquanto lei, esta surgem em
1789 na França com a “Declaração dos direitos dos homens e do cidadão” composta por
17 artigos. Essa declaração foi fomentada pela burguesia, sobretudo, para combater
resquícios da ordem feudal; destituir e ocupar espaços de poder do clero e da realeza.
Torna-se fundamental para a organização social que nasce com o novo modo de
produção: o capitalismo.
Ao longo dos anos essa declaração foi “deixada de lado”, entretanto movimentos
sociais sempre lutaram para que os direitos ali defendidos permanecessem, lutaram tanto
que além dos direitos civis, conseguiram em suas épocas alcançar os tais direitos sociais
esquecidos na declaração de 1789. Após a Segunda Guerra Mundial sobretudo após a experiência
trágica e desumana do nazismo; foi necessário que as nações se voltassem para a defesa de
direitos universais e que eles se estendessem, sobre a forma jurídica, às legislações dessas
diferentes nações. Selou-se, então, em 1948, a “Declaração de Direitos Humanos”, composta
por 30 artigos e defende que os direitos ali composto já nasce com cada um de nós.
Embora essa declaração defenda em seus artigos que todos nos já nascemos,
independente quem sejamos, com os direitos civis e sociais porque ainda ouvimos casos
de pessoas que são morta brutalmente, de pessoas que passam fome, que não tem onde
morar e tantos outros relatos que nos fazem pensar, pra que existe Direitos Humanos?
Vivemos em uma sociedade que tem como seu principio básico a idéia de que uma
maioria trabalhe intensamente para que uma minoria viva de forma confortável. Essa maioria
são os negros, pobres e mulheres, que durante o seu dia a dia são os que mais tem seus direitos
violados, entretanto sem uma declaração defendida em lei, seria ainda mais difícil a defesa por
uma vida mais dignas dessas pessoas.
A Declaração dos Direitos Humanos não conseguirá, enquanto vivermos nessa sociedade,
atingir todos de forma igual, porém precisamos defende-la, sempre, juntamente com os movimentos
sociais. Defender até que chegue o dia em que esses direitos nem precisem existir sob a forma
de lei, pois será de entendimento de todos que devemos ter o direito a vida e a uma vida com dignidade.
10
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INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE

Quando se fala em vivência da infância, adolescência e juventude não podemos pensar que todas as crianças, adolescentes e jovens vivem da
mesma forma e possuem os mesmos acessos e oportunidades. As desigualdades que marcam nossa sociedade não poupam as crianças e adolescentes,
enquanto alguns conseguem desfrutar de uma infância e adolescência protegida, outros são desde seu nascimento expostos a várias formas de riscos
sociais, que vão desde não ter alimentação saudável, não ter onde morar ou morar em lugares precários, não ter possibilidade de frequentar escola por
ter que desde muito cedo trabalhar, até os riscos de enfrentar as situações de violência física, sexual, psicológica.
A história das violações e violências contra as crianças está presente na história brasileira, desde à chegada dos europeus colonizadores trouxeram a ideia de que existia um povo que era melhor que outro, desta forma impedia os povos
Segundo dados do IBGE em
indígenas e negros de cuidar de suas crianças, estas eram vistas como futuras mãos-de-obra, e para que
2016
17,8 milhões de crianservissem de modo obediente os tiravam de seus pais para impor o que chamavam de “melhores costumes”
Este traço histórico ainda se revela na realidade atual na qual as crianças e adolescentes
negros são os que engrossam as estatísticas de violências e violações, são os que mais passam
fome, são os que mais estão fora da escola, são as principais vítimas de violências.

ças e adolescentes (0 a 14
anos) estavam vivendo abaixo
da linha da pobreza, ou seja,
sem possuir recursos necessários para viver.

Por muito tempo se acreditou que as violações que expunham as crianças e adolescentes pobres ao risco eram em decorrência somente
da ausência dos cuidados de suas famílias, e a forma com que a sociedade e o Estado propunham enfrentar isso era retirando as crianças
do convívio de sua família e colocando-as em instituições como os Reformatórios, FEBEM’s, e o que conduzia estas ações eram a chamada
Doutrina da Situação Irregular.
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Com o Estatuto da Criança e do Adolescente passou-se a ter um outro entendimento, e a esta Lei, segue a Doutrina do Proteção

Integral, que entende que os problemas que afetam crianças e adolescentes não são somente de responsabilidade de seus familiares, mas fruto de
uma sociedade injusta que não permite que todas as famílias disponham de formas de cuidar dos seus filhos. Assim quando alguma criança ou
adolescente está em risco devido à condição social ou econômica é dever do Estado garantir condições objetivas para que as famílias consigam
proteger seus filhos e filhas. A condição de pobreza por si só não é motivo mais para que as crianças sejam retiradas de suas famílias. Assim o
ECA tem como objetivo garantir que todas as crianças independente de sua classe social tenha o direito a conviver com sua família se esta não
os colocam em risco.
Para se diferenciar a Doutrina da Situação Irregular da Doutrina da Proteção Integral e assim saber
se estamos agindo de acordo com o ECA é só se perguntar: Se esta família tivesse recursos financeiros
ainda assim a criança e adolescente estaria em risco? Caso a resposta for afirmativa, é o caso de se
De acordo com dados do IPEA 2015
pensar em afastamento da família, se a resposta for negativa as ações tem que se concentrar em
o Brasil é responsável por 10% (59.080
garantir que o Estado garanta condições para esta família cuidar. Ou seja, o ECA assegura que as famílias
só em 2015) dos homicídios praticados no
pobres não sejam punidas por sua condição de pobreza, afinal, ninguém escolhe ser rico ou ser pobre.
mundo.
As principais vítimas são homens
jovens (entre 15 a 29 anos), e maior
parte desses crimes ocorreu em
bairros pobres do Brasil.

Existe um mito que o ECA protege demais crianças e adolescentes sobretudo quando cometem algum ato infracional. A
verdade é que o ECA é sim uma lei que visa proteger crianças e
adolescentes de situações de violência e violações provocadas
pelas diferenças sociais, econômicas que marcam nossa sociedade. No entanto ele também prevê formas do/da adolescente ser penalizado caso cometam algum ato infracional, a diferença é que além do aspecto punitivo esta lei
também prevê que a medida socioeducativa alcance uma dimensão pedagógica. Ou seja, que no período que estão
em cumprimento possam ter a oportunidade de ser acompanhado e acessar direitos que podem ter sido negados, e
reconstruir um novo projeto de vida. Assim se a medida socioeducativa prevista no ECA for bem aplicada o ato infracional
pode
ser
só
um
episódio
na
vida
do/da
adolescente.

Medidas socioeducativas são medidas
previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) para adolescentes
autores de atos infracionais.
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano
III – prestação de serviços à comunidade
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
18

Gênero e Diversidade

O conceito de Gênero é utilizado para se distinguir o sexo feminino

e masculino.A partir disso, é reproduzido uma série de ideais construídos
historicamente, a partir de cada sociedade e cultura. O que isso quer dizer?
Que, o que é “ser mulher” é definido a partir do tempo histórico em que uma cultura se encaixa. Isso significa que o conceito de Gênero é mutável, por
exemplo: hoje em dia, a cor rosa é associada a meninas e a azul a meninos, porém isso nem sempre foi assim. Não há nada que difere biologicamente
a condição social de um homem e uma mulher, sendo então errônea a ideia de que uma cor ou uma ação está ligada somente a um Gênero.
Então de onde surge a Desigualdade de Gênero?
A Desigualdade de Gênero é baseada na ideia que um gênero pode dominar o outro, ou seja, de que os homens são superiores às mulheres e por isso
podem dominá-las. Está associada à classe e etnia e a afirmação do patriarcado. Você já ouviu falar.....Você já ouviu alguém comentar que uma mulher
não pode fazer algo apenas por ser mulher, que ela não é capaz o suficiente ou por não ser “coisa de mulher”? Ou já ouviu alguém dar mais liberda de para homens, pois afinal ele pode por ser homem, por ser “coisa de homem”? Mulheres e homens são criados desde crianças para se encaixarem
nesse padrão que define o que é “ser homem” e “ser mulher”, deixando quase sempre a mulher em papel de submissa, de inferior.
Negra, lésbica e moradora
da periferia, Luana era
alvo frequente de aborda
gens policiais. Morreu
após ser espancada por
três agentes da Polícia
Militar do Estado de São
Paulo na frente de fami
liares, em Ribeirão Preto
(SP), em 2016. (MERLINO,
2016)

E o que fazemos a respeito disso?
As mulheres não se calaram a respeito dessa desigualdade e de como são
tratadas, trazendo assim os movimentos sociais a favor das mulheres e de
suas liberdades. O Dia Internacional da Mulher foi criado a partir de um fato
trágico, onde mulheres de uma fábrica foram queimadas vivas enquanto luta vam por seus direitos. O Feminismo e suas vertentes lutam por uma socieda de onde as mulheres não sejam oprimidas pelo fato de serem mulheres.

Feminicídio é o assassinato de uma mulher
pela condição de ser mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o senti
mento de perda do controle e da propriedade
sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis discrimi
natórios ao feminino, como é o caso brasileiro.
(Dossiê Violência contra as Mulheres, Instituto Patrícia Galvão)
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Acreditamos em processos que estão na esfera da educação que provocam mudanças na forma de pensar
e viver as relações de gênero. Para isso é preciso descontruirmos valores determinados historicamente, tendo
como pauta principal o respeito.
Marielle Franco foi a vítima todo ódio
recai contra aqueles em que a simples
CONTRA O RESPEITO NÃO HÁ ARGUMENTO
presença incomoda. Marielle mulher,
Para entendermos e discutirmos as relações de opressão é imprescindível que outras negra, lésbica, mãe e militante políticategorias nos ajudem a pensar: orientação sexual, classe social, gênero e raça. Pois só assim podemos ca, foi executada em um crime bárbaobservar o quanto a opressão sofrida pela mulher é agravada se ela for pobre, negra e lésbica. Quando ro. A luta de Marielle por uma sociepensamos na inserção da mulher no mercado de trabalho, pensamos na Revolução Industrial, mas essa força dade sem dominações de classe, etnia
de trabalho é a da mulher branca, pois a força de trabalho da mulher negra foi usada muito antes disso, ou gênero se mantém viva.
em séculos de escravidão e exploração.
Marielle, vive!

Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Matança da
população LGBT foi recorde em
2016, com 347 mortes.
(ESTADO

DE

MINAS,

2017)

Junto a essa ideia de que cada Gênero precisa seguir um padrão,
homens devem gostar sexualmente de mulheres e mulheres de homens.
A homofobia e a lesbofobia é o preconceito que pessoas não-heterossexuais sofrem.

Inferiorizar uma pessoa por sua orientação sexual é uma ação homofóbica. Achar que uma pessoa
deve possuir menos direitos ou deve sofrer certas penalidades também é.
A homofobia vai desde pensamentos, xingamentos, violência física até o homicídio.

A fobia com os LGBTQ+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Transgêneros,
Queers) é um assunto que é abordado de forma polêmica e tensa, sendo usado por grupos
conservadores dando um sentido equivocado sobre a luta por respeito e igualdade.
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Não há
democracia sem
igualdade racial
Todos são iguais perante a lei?

Sim, a Constituição brasileira declara em seu Art. 5º. que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”
Porém, na realidade ainda há muito o que se conquistar...
Precisamos desconstruir dois mitos:

Mito da democracia racial

Esse mito se constrói a partir da ideia de que no Brasil negros e brancos
conviviam pacificamente desde o período colonial. Deixa a entender o
negro como adaptável e o branco brasileiro como tolerante bondoso.

Mito de que no Brasil não há racismo

O Brasil foi imensamente influenciado por teorias racistas dos séculos
XIX e XX, as quais interferiram na construção de políticas igualitárias
e reforçaram a separação racial.

A MENTIRA HISTÓRICA: “Se há democracia racial, logo não há racismo”

Uma das formas de se combater o racismo é recontando a história a partir do reconhecimento das contribuições da população negra para a formação da
humanidade,assumir sua história de luta e resistência e superar a ideia opressora de que os valores e culturas de um povo é melhor e mais importante que de outro.

Um pouco de história:

A história do negro no Brasil é marcada pelo racismo, exploração e violência. Os primeiros exemplos
da violação dos Direitos Humanos no Brasil estão nas práticas de torturas e exploração que os negros foram
submetidos no regime da escravidão. O fim do trabalho escravo foi uma imposição para o estabelecimento do
capitalismo no Brasil. Portanto, após a abolição, o trabalho assalariado foi voltado aos imigrantes, sem sua
maioria, europeus. Ao negros foi imposta a exclusão social no processo de construção da “nova” sociedade:
a República. De lá para cá, a segregação é um dos elementos que mais marca a realidade dos negros no
Brasil. A história contemporânea é marcada pelo encarceramento e pelo assassinato em massa da população
jovem, pobre e negra e pelos altos índices de feminicídio das mulheres negras.

De cada 100 pessoas que
sofrem homicídio no Brasil, 71
são negras. Jovens e negros
do sexo masculino continuam
sendo assassinados todos os
anos como se vivessem em
situação de guerra. (Atlas da
Violência 2017)
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POR EXEMPLO:
De acordo com estudos do
IBGE de 2014, no que se
refere a população ingressa
no Ensino Superior, 79% é
composta por Brancos e
apenas 20% autodeclarados
Negros; (Faixa etária - 18 à 24).
Em 1997, no Brasil, o Ensino
Superior era composto em
95% por Brancos, sendo
apenas 4,0% Pretos – 1,8 +
Pardos – 2,2.
(Faixa etária – 18 a 24 anos).

Mas em toda história negada, o potencial de luta fica escondido. Por isso é essencial reforçarmos

que a história do negro no Brasil também é formada por elementos de resistência, força e determinação.
Trouxe consigo particularidades culturais, que atravessaram o oceano e se mantém forte até os dias de hoje.
DICA:

Desenvolvam ações que promovam um maior conhecimento, reconhecimento e

Em uma perspectiva de se

respeito pela cultura, história e patrimônio dos povos afrodescendentes, fortalecer a história do negro,
inclusive através de pesquisa e educação, e promover a inclusão completa e a lei 11.645/2008 traz a
precisa da história e da contribuição dos povos afrodescendentes!
obrigatoriedade do ensino da

Atualmente no Brasil 54% da população total se autodeclara
negra. O que constitui mais da metade de seu número total.
A partir de tal fato, pensemos: Porque o negro em espaços
de poder é pouco visto?

história da África, afro-brasileira em indígena em todos os
níveis de educação!

A política de cotas estabelecidas em concursos públicos e universidades são exemplos concretos de ações usadas pelo Estado para
diminuir a desigualdade, trazendo assim impactos positivos para os povos originários (indígenas), pessoas com deficiência e negros.
A menção de Igualdade Racial, parte da idéia de que se é necessário para o fortalecimento das políticas públicas para atuarem na
manutenção das desigualdade colocadas para as minorias, Sendo que quando falamos sobre sermos todos iguais, existe uma certa exclusão
ao entender questões relacionadas a oportunidades.

MARIELLE,
VIVE!
FONTES:

Pesquisa

Nacional

de

Amostra

de

Domicílios

–

PNAD

2014

-

IBGE
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O QUE É REDUÇÃO DE DANOS?
A Redução de Danos é uma das saídas possíveis, para o uso abusivo de algumas substâncias pode trazer consequências graves. Em
um contexto de tanto estresse e elementos individuais e coletivos que abalam o estado físico e emocional das pessoas, existe “um conjunto de
políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar
de
usar
drogas”
(ABORDA).
Por
isso,
fiquemos
espertos
em
algumas
coisinhas:
É importante
sabermos que
1. Antes de julgarmos amigos e/ou familiares que estão em algum tipo de dependência devemos nos informarmos sobre isso.
nem todo uso
2. É preciso entender que o uso abusivo e/ou a dependência química é uma doença psicofísica que sofre determinantes
de substâncias
lícitas ou ilícitas sociais, políticos, culturais e econômicos. Por isso, não pense mal das pessoas que estão nesta condição.
é abusivo e
3. Não apoie a imposição da abstinência, pois depende de escolhas da própria pessoa e estão na esfera da autodeterminação.
causa danos.
Algumas pesso- 4. Se a pessoa optou pela abstinência, a ajude não oferecendo as substâncias que a ela são nocivas.
as conseguem
5. O apoio é a principal saída!
conviver com
6. O afeto e a construção de caminhos viáveis e sustentáveis são essenciais.
uso sem afetar
suas relações
Além disso, a RD (Redução de Danos) se pauta em três premissas básicas:
sociais!
a) o uso de drogas é parte de qualquer sociedade; b) a utilização de drogas pode causar danos individuais e sociais, os quais podem ser minimizados
ou evitados; c) abordagens proibicionistas mostram-se pouco pragmáticas, uma vez que não impedem o consumo e mantêm na marginalidade os
usuários, aumentando o risco de doenças e sequelas”. (CARVALHO, ROCHET, PAULINO, 2009)
As substâncias psicoativas são aquelas que alteram nosso estado

Portanto: O enfoque é na prevenção dos danos, não na prevenção físico, mental e emocional, podendo ser lícitas (tabaco, álcool, medicamentos, chocolate, açúcares, entre outros) ou ilícitas (maconha,
do uso. Ou seja, a RD não se pauta na abstinência!
cocaína, crack, anfetaminas, entre outros)

Importante lembrar: Redução de Daos significa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Se pauta no respeito aos direitos humanos e no
respeito a liberdade de escolha. Por isso, a Redução de Danos é política pública regulamentada pela na Portaria n. 1.028 de 01/07/2005.
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Importante lembrar: Redução de Daos significa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Se pauta no respeito aos direitos humanos e no

O direito à liberdade de opinião e expressão é mencionado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e
é essencial para que possamos nos unir e criar ações e estratégias coletivas em torno da luta por direitos
humanos, sociais, civis e políticos.
Este direito é garantia de voz às cidadãs e os cidadãos para que possam manifestar suas opiniões ideológicas e políticas, porém esse direito sofre interferência quando falamos em comunicação em massa, pois esse
meio de comunicação não garante uma ampla participação popular.

Mas o que é comunicação de massa? E por que ela interfere neste direito?
A comunicação de massa ou popularmente chamada de mídia, é a divulgação de informações por emissoras de televisão e rádio,
jornais, cinema e internet, que alcançam muitas pessoas ao mesmo tempo. E elas interferem no direito à liberdade de opinião e expressão
à medida que reproduzem discursos que dificultam a construção da opinião e do pensamento crítico.
Reproduzem ideias que possuem por objetivo naturalizar a desigualdade de classe, gênero, raça, entre outros. Além disso, há uma
construção cultural em torno do consumo, construindo necessidades. Quem nunca observou uma propaganda que nos leva a pensar que
dependemos daquilo para viver?
Propagandas como essas são nos apresentadas de forma sutil, que às vezes passam despercebidas e por isso temos que buscar
alternativas de comunicação, que expressem a realidade vivida pela população, de modo que consigam perceber que as desigualdades são
provocadas por uma lógica de sociedade que uma lógica de sociedade que prioriza o consumo e o acesso desigual à riqueza socialmente
produzida, de tal forma que coloca os bens materiais como preponderantes sobre a valorização da pessoas.

Uma das saídas é Comunicação Popular

A comunicação popular é uma forma alternativa de divulgar informações, utilizada principalmente, por movimentos, organizações e por pessoas de forma individual, para falar sobre coisas que
acontecem na sociedade, buscando construir processos de reflexões rumo a construção da opinião e do
pensamento.
Por isso, a comunicação popular pode ser um instrumento para ações cotidianas. Temos
alguns exemplos:
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As ocupações das escolas secun daristas em 2016 trouxeram
muita repercussão. De um lado a
comunicação em massa crimina lizando o movimento, de outro,
os estudantes, a partir do uso da
comunicação popular em espa ços alternativos, mostrando que
o movimento era sério e tinha
como principal pauta a educação
e m a n c i p a t ó r i a .
362 likes
mobilização

#comunicacão

Alguns movimentos sociais, como o “Sem Terra”, o dos “Trabalhadores sem

Teto”; organizações sindicais e outros movimentos de base, utilizam-se, historicamente, da comunicação popular, sobretudo através das redes sociais

Ações coletivas são empreendidas através de instrumentos alternativos de

comunicação e mobilização. A utilização das redes sociais revelam-se como uma opção
para essa finalidade, contudo depende do acesso do público e, se a população ou os
grupos a que se pretende atingir não têm dificuldades de acesso, a proposta poderá se
mostrar inviável. Cartazes distribuídos pela comunidade podem ser uma saída bem simples e útil. Busca de espaços de divulgação em rádios, especialmente de rádios comunitárias dão resultados legais!
E a comunicação popular se faz, principalmente, a partir do contato
com as pessoas, então o boca-a-boca também é uma estratégia
fundamental!

Onde está o Amarildo? Em 2013 o
morador da Rocinha, Rio de
Janeiro, desapareceu. Por meio
da comunicação popular em
mídias alternativas o desaparecimento saiu da obscuridade,
tornando-se o pivô de movimentos populares no Rio de Janeiro e
no Brasil. Com o passar do
tempo, a investigação demonstrou que Amarildo foi executado
por
polícias
da
UPP.
362 likes

mobilização #comunicacão #direitoshumanos
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ARTE COMO FORMA DE MOBILIZAÇÃO
Outra ferramenta interessante para a mobilização popular é o Teatro do Oprimido, como
instrumento transformador da realidade.
Teatro do Oprimido é uma metodologia criada por Augusto Boal nos anos de 1960 e praticada
em dezenas países por universidades, escolas, grupos culturais, hospitais e os mais diversos movimen tos sociais. Tal prática realiza a aproximação entre a arte e a educação, proporcionando acesso do teatro
ao cotidiano das pessoas e comunidades, como forma de transformação social.

"Ser cidadão não é viver em sociedade,
é transformá-la."
Acredita-se que a partir da apropriação da Metodologia do Teatro do Oprimido pelas
comunidades é possível debater e criar ações para o enfrentamento de temas como sobre violência policial, violência doméstica, saneamento básico, realidade do jovem, encarceramento em massa, política de
atendimento à criança e ao adolescente, igualdade racial, discussões de gênero, junto ao poder público,
que afetam o cotidiano comunitário escolar.
Sendo assim, o teatro engajado politicamente intervém na luta por direitos a partir da mudança de pensamento
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Indicações Complementares
Documentários e Filmes:

• A Corrente do Bem, direção de Mimi Leder
•

Era o Hotel Cambridge, direção de Eliane Caffé

•

Meninos Não Choram, direção de Kimberly Peirce

•

Meu Amigo Nietzsche , direção de Fauston da Silva

•

Minha vida em rosa, direção de Alain Berliner

•

Quando a casa é a Rua, direção de Theresa Jessouroun

•

Requien para um sonho, direção de Darren Aronofsky

•

Mitã, direção de Lia Mattos e Alexandre Basso

•

O Contador de História, direção de Luiz Villaça

•

O menino e o mundo, direção de Alê Abreu

•

Tarja Branca, direção de Cacau Rhoden

•

Vidas cruzadas, direção de Tate Taylor
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Links:
* O que é Redução de Danos?

http://edelei.org/video_view/7-O-que-e-Reducao-de-Danos-2014

* Racismo Enraizado no Brasil, por Rosana Paulino

https://www.cartacapital.com.br/revista/922/rosana-paulino-ex poe-o-racismo-enraizado-no-brasil

* Violação dos direitos humanos - Gohar Dashti

https://queminova.catracalivre.com.br/inspira/fotos-revelam -efeitos-psicologicos-da-guerra-no-oriente-medio/

* Gênero
e Diversidade
- Zanele
* Violação
dos direitos
humanos
- GoharMuholi
Dashti

https://revistazum.com.br/tv-zum/zanele-muholi/
https://queminova.catracalivre.com.br/inspira/fotos-revelam* ABORDA-efeitos-psicologicos-da-guerra-no-oriente-medio/
– Associação Brasileira de Redução de Danos:
http://abordabrasil.blogspot.com.br/
e Diversidade - Zanele Muholi
* Gênero

* Centro de Convivência É de Lei.
https://revistazum.com.br/tv-zum/zanele-muholi/
http://edelei.org/pag/reducao-danos
* ABORDA – Associação
Brasileira de Redução de Danos:
*Homofobia Mata
http://abordabrasil.blogspot.com.br/
https://homofobiamata.wordpress.com/quem-somos-2/

* Centro de Convivência É de Lei.
* Feminicídio
http://edelei.org/pag/reducao-danos

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/ *Homofobia Mata
violencias/feminicidio/#feminici%C2%ADdio-o-que-e
https://homofobiamata.wordpress.com/quem-somos-2/
28

* Feminicídio

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/-

Por fim,
É importante enfatizarmos que para o desenvolvimento do projeto "AproximaAção", nos pautamos metodologicamente na teoria social crítica, acreditando
que a educação é instrumento para despertar de consciência e que pode gerar
processo a partir da multiplicação de ideais e posicionamentos. Com isso,
tentamos entrar em consonância com o Plano Nacional de Direitos Humanos
(PNDH-3), que dentre suas linhas de atuação coloca a Educação em Direitos
Humanos "como canal estratégico capaz de produzir uma sociedade igualitária,
extrapola o direito à educação permanente e de qualidade. Trata-se de
mecanismo que articula, entre outros elementos: a) a apreensão de
conhecimentos historicamente construídos sobre Direitos Humanos e a sua
relação com os contextos internacional, nacional, regional e local; b) a afirmação
de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos Direitos
Humanos em todos os espaços da sociedade; c) a formação de consciência
cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político; d)
o desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e) o
fortalecimento de políticas que gerem ações e instrumentos em favor da
promoção, da proteção e da defesa dos Direitos Humanos, bem como da
reparação das violações".
Os elementos elencados no PNDH-3 foram os princípios norteadores para a
construção das aulas/oficinas e também para o debate que trouxemos nesta
cartilha, pois acreditamos que a luta por Direitos Humanos deve se materializar
no dia a dia! Esperamos que essa cartilha possa inspirar ações coletivas e
emancipatórias!
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Que o fim, seja só o começo!
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Realização
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