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Apresentação
Prezado(a) professor(a)!
“Fraternidade e superação da violência” é o tema da Campanha da
Fraternidade 2018, que nos instiga a rogar a Deus que nos faça trilhar
caminhos para uma cultura da paz.
A violência é um problema presente em nosso dia a dia, sendo reproduzida no ambiente escolar, um microcosmo da sociedade. No entanto, a fé
nos convida a olhar a escola como um espaço teológico, no qual a mensagem de Deus irradia os objetivos e as finalidades do ensino.
Somos educadores e acreditamos que a educação pode semear esperança no coração e na mente dos alunos e dos professores.
Este material foi organizado com a intenção de contribuir para sua prática
educativa. Por considerarmos o texto-base da Campanha da Fraternidade
2018 um suporte, que ajudará você a refletir sobre a problemática da violência, propomos atividades sob um prisma diferente: mantendo o foco
no tema definido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
vamos trilhar o caminho da literatura para superar a violência.
Para nós, a literatura é arte, catequese e evangelização. Temos certeza
de que ela sensibiliza e amplia a consciência de mundo e das relações
sociais dos alunos. A superação da violência não se resume a um simples
conjunto de ações, mas inclui uma espiritualidade comum que nos motiva
a construir a paz e que supera a violência.
Desejamos a você uma produtiva e significativa “trilha educativa” com
os seus alunos.
Que o Deus da paz cultive em todos nós a virtude da fraternidade!
E que sejamos todos irmãos na missão de educar.
Edições SM
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Sobre o material...
A educação é uma experiência essencial, vital para o ser humano. Com base nessa
motivação, organizamos para você este material, que pode ser usado em aulas do
Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio.

O material é estruturado em três partes:
1.  A violência está aí...
•• Nesta etapa, são discutidas as diversas formas de violência, considerando suas causas e consequências para a sociedade brasileira.

2.  Caminhos da fraternidade - Formando novos profetas por meio da literatura
•• Nesta etapa, o tema da violência é trabalhado por meio da literatura, buscando na
fruição artística uma possibilidade de fortalecimento da personalidade e de conscientização dos alunos. Assim, ampliam-se as oportunidades de participação social,
anunciando a bondade e denunciando toda forma de violência.

3.  A paz como sinal do Reino de Deus
•• Nesta etapa, os alunos são convidados a refletir sobre o pensar, o sentir e o agir
cotidianos, optando por uma cultura de paz que supere todas as formas de violência.

Cada etapa apresenta cinco proposições de atividades, que você poderá adaptar
para as turmas em que leciona. Para favorecer os diferentes tempos e ritmos de aprendizagem, conforme as fases da educação escolar, essa organização permite a você
realizar uma ou várias atividades por etapa, não comprometendo a coesão entre elas.
•• As janelas literárias são propostas em cada uma das atividades. Assim, todas podem
ser vistas, iniciadas ou concluídas com uma obra literária, na qual encontramos uma
oportunidade de evangelização e de promoção dos valores cristãos.
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PRIMEIRA
PARTE

A violência está aí...

Nesta etapa, serão discutidas diversas formas de violência, considerando suas causas e consequências para a
sociedade brasileira.
Os objetivos são apresentados em dois enunciados:
••Não foi Deus quem criou a violência... e não será Ele quem acabará com ela.
••Há passos de violência nos caminhos da vida.
5
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 1 : REPORTAGENS DA VIOLÊNCIA
Objetivo: Pesquisar notícias relacionadas às diferentes formas de violência, com a intenção de refletir sobre as
manifestações desse fenômeno social e suas representações.
Janela literária
Professor(a), use esta janela literária para iniciar as atividades. As imagens do livro indicado contam cinquenta anos da história política, social e cultural do mundo.
Leia com os alunos os comentários dos fotógrafos e, depois, convide-os a buscar, em jornais e revistas, fotos
sobre o tema da atividade para comentá-las em sala de aula.

editora

Imagens que contam o mundo
/Arquivo da

Autor: Eric Godeau
Indicação: 9 o ano (EF II)/1 o, 2o e 3 o anos (EM)
Tema: Jornalismo/Diferenças sociais/Guerras
Sinopse: O livro reúne trezentas fotografias da agência Magnum, fundada na França em
1947 por um grupo de fotógrafos (entre eles, Henri Cartier-Bresson). São registros de
cinco décadas da história mundial: momentos importantes da política, música, esporte, cultura, guerras,
conflitos étnicos. A obra traz ainda informações sobre contexto histórico e cronologia, trechos de canções e
comentários dos fotógrafos.

Edições SM

Fotos: Agência Magnum

Professor(a), peça aos alunos que pesquisem, em jornais e revistas, impressos ou digitais, pelo menos cinco notícias sobre episódios
de violência que tenham ocorrido nas duas últimas semanas.

Folhapress

Dica:
•• As notícias pesquisadas devem vir acompanhadas das respectivas fontes (autor do texto
— quando houver —, título, nome do jornal ou
revista em que foi publicado, cidade — quando
impresso — e data).

Pagnan, Rogério; Amâncio, Thiago. Bandidos foram
atingidos por 139 tiros em ação da polícia no
Morumbi. Folha de S.Paulo,
São Paulo, 5 set. 2017. Cotidiano, p. B1 e B3.
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Dica:
•• A notícia, que pode ser assinada ou não, registra os fatos; o artigo, sempre assinado, manifesta a
opinião de seu autor.

A atividade ajudará os alunos a perceber a quantidade de notícias publicadas sobre esse
tema diariamente, tanto sobre episódios ocorridos no Brasil quanto no exterior. Convide os
alunos a analisar o conteúdo e o estilo do texto, entre outros fatores, com perguntas como:
O que você achou do título do texto? Em sua opinião, o título da notícia combina com a foto? Para
você, o texto da notícia deixa transparecer a opinião do autor em relação ao fato narrado?, etc.
Janela literária
Professor(a), com a leitura deste livro, o aluno entrará em uma aventura, sentindo-se parte da notícia ao se
identificar com o adolescente Ange. Em busca da realização de seus anseios, Ange vai descobrir violência
e desconfiança, mas também vai refletir sobre os acontecimentos de seu tempo e pensar no futuro.

Indicação: 7o e 8o anos (EF II)
Tema: Revolução cultural chinesa/Trabalhos forçados
Sinopse: O autor retorna à sua juventude para relatar o início da Revolução Cultural na
China, em 1966. Inicialmente simpático às ideias revolucionárias, aos poucos começa a
perceber que algo não está certo, pois um clima de violência e desconfiança se instala
por todos os lados. Forçado a trabalhar no campo, encontra tempo para refletir sobre
esse regime político e sobre suas próprias perspectivas.

/Arquivo da

Tradutor: Claudio Figueiredo

Edições SM

Autor/ilustrador: Ange Zhang

editora

Terra vermelha, rio amarelo

Proponha uma roda de conversa, em que todos os alunos partilhem suas afinidades, seus
entusiasmos e anseios, a maneira como sentem a violência no mundo, suas desconfianças e
seus projetos de vida.
Janela literária

Indicação: 5o ano (EF I) e 6o ano (EF II)
Tema: História/Segunda Guerra Mundial/Pluralidade cultural/Leitura
Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil corta relações diplomáticas com o
Japão. No interior de São Paulo, Sayuri tem um sonho: aprender a ler e a escrever. Para
seu desespero, os pais, imigrantes japoneses, decidem enterrar todos os livros da casa. A
menina, porém, consegue esconder um livro dentro do colchão e, apesar de a escola estar
fechada, encontra, com os amigos, uma forma de estudar sem que sejam descobertos.

/Arquivo da

Autora/ilustradora: Lúcia Hiratsuka

Edições SM

Os livros de Sayuri

editora

Professor(a), este livro poderá ajudar os alunos a refletir sobre muitos problemas que envolvem a violência no
âmbito escolar. O direito à educação é posto em questão, o que nos permite questionar a função social da escola.

Pergunte aos alunos sobre que tipo de violência se fala nessa obra. Espera-se que eles
compreendam que a educação é um direito de todos e que negar esse direito a alguém pode
ser considerado um ato de violência. Combine essa janela literária com o trabalho relacionado
aos filmes da seção Violência e educação, sugeridos na proposta de atividade 5: A violência
em debate no cinema.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 2 : HQs E A VIOLÊNCIA EM PAUTA
Objetivo: Discutir as diferentes formas de violência com base nas expressões textuais das histórias em
quadrinhos (HQs).

O que são histórias em quadrinhos?
“As histórias em quadrinhos são enredos narrados quadro a quadro por meio de
desenhos e textos que utilizam o discurso direto, característico da língua falada.”
Marinho, Elyssa. Histórias em quadrinhos: a oralidade em sua construção. Disponível em: <http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/
caderno12-11.html>. Acesso em: 5 set. 2017.

Janela literária

Ilustrador: Michele Iacocca
Indicação: 1o e 2o anos (EF I)
Tema: Humor/Explosões de raiva
Sinopse: Certas coisas dão uma raiva, mas uma raiva! Parece até que a gente vai explodir por dentro. Se as pessoas soubessem o que passa pela nossa cabeça quando isso
acontece... Ainda bem que dura pouco. É só contar até dez, ou quinze ou vinte... É o que mostra com muito
bom humor este livro sobre uma das emoções mais básicas do ser humano.

/Arquivo da

Autora: Carolina Michelini

Edições SM

Raiva

editora

Professor(a), por meio desta janela literária, os alunos vão reconhecer as características do gênero textual
histórias em quadrinhos. Proponha a eles que interpretem os quadrinhos. A obra sugerida trata de muitas
situações que nos provocam raiva. Sugira aos alunos que representem outros sentimentos que nos fazem
mal e que podem fazer mal aos outros.

Janela literária
Professor(a), com esta janela literária, os alunos vão poder ler a história de um urso que estava procurando
o responsável por todos os seus problemas, sem saber que ele mesmo era o grande vilão da história.
Proponha um debate em sala de aula sobre os desastres ambientais causados pelo urso.

Ilustrador: Gianluca Folí
Indicação: 3o e 4o anos (EF I)
Tema: Fúria/Violência contra o meio ambiente
Sinopse: Depois de cortar um bosque inteiro com a espada, o urso teve a própria casa
engolida pela água da barragem. De arma em punho, ele parte furioso em busca do
culpado: quando o encontrar, vai cortá-lo ao meio com a famigerada lâmina. Mas os
guardas da barragem colocam a culpa no javali, que coloca a culpa na raposa, que culpa
os passarinhos, até que... opa! Não é que o urso fica entre a cruz e a espada!

Edições SM
/Arquivo da
ed

Autor: Davide Calí

itora

O urso com a espada
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Professor(a), proponha aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental I que transformem as narrativas apresentadas nas respectivas janelas literárias em histórias em quadrinhos. Dessa forma, eles vão trabalhar, de uma maneira mais leve, a questão da violência
gerada pela raiva e pela incompreensão.

Alexandre Beck/Acervo do artista

Outras HQs que você pode utilizar são Excalibur: a lenda do rei Artur, para alunos de 7o e
8o anos (EF II) — você vai encontrar uma janela literária dedicada a ela na proposta de atividade 4: A violência nos mapas mentais —, e O estranho caso de Doutor Jekyll e Mister Hyde,
para alunos de 5o (EF I) e 6o anos (EF II) — com uma janela literária especialmente para ela na
proposta de atividade 6: A violência em julgamento.

Para os alunos dos anos mais avançados, solicite que pesquisem, em publicações impressas
ou digitais, tiras ou HQs que tratem do tema da violência. Peça a eles que levem o resultado
da pesquisa para a classe, para que seja compartilhado com toda a turma.
Depois, todos juntos podem analisar o material pesquisado e debater sobre o tipo de violência registrado nele. Organize os alunos em grupos, para que possam trabalhar de forma
mais intensa sobre o que foi discutido pela classe. Se possível, leve HQs em número suficiente
para que cada aluno trabalhe individualmente, o que tornará o resultado ainda mais rico. Caso
a escola tenha um datashow, as HQs podem ser projetadas na sala.
Os alunos podem também criar suas próprias HQs com base no resultado de suas pesquisas e depois socializar seu trabalho entre os colegas. A roteirista de HQs Evelyn Heine oferece,
em seu site, algumas dicas de como fazer uma história em quadrinhos: <http://www.divertudo.
com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html> (acesso em: 5 set. 2017).
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 3 : CHARGES CONTRA A VIOLÊNCIA
Objetivo: Analisar diferentes situações de violência que ocorrem na sociedade.

Janela literária
Professor(a), esta janela literária permite analisar e avaliar, com os alunos, a questão do preconceito:
“Já fomos preconceituosos como as gansas? Já ofendemos os outros com apelidos referentes a suas
características físicas ou condição social? Já fomos atingidos por esse tipo de comportamento?”

Indicação: 3o e 4o anos (EF I)
Tema: Violência verbal/Preconceito/Humor
Sinopse: Ana e Ema são duas gansas muito tolas que, acidentalmente, puseram fogo na
própria casa. E o pior é que se julgam superiores aos outros. Por causa disso, não conseguem decidir sobre quem seria digno de salvá-las. Uma fábula moderna sobre a arrogância e o preconceito – ou
um livro importante para todos que gostam de brincar com fogo.

/Arquivo da

Tradutora: Hedi Gnädinger

Edições SM

Autor/Ilustrador: Martin Baltscheit

editora

Duas gansas tolas numa casa em chamas

Janela literária
Professor(a), a obra desta janela literária vai mostrar aos alunos como a vingança, também uma forma de
violência, não traz bons frutos. Espera-se que eles percebam que devemos abrir mão de sentimentos e
atitudes de vingança. Leve-os à seguinte reflexão: “Já agi dessa maneira? Eu me identifiquei com alguma
personagem do livro? Com qual? E por quê?”

Ilustrador: Jame’s Prunier
Tradutor: Carlos Frederico Barrère Martin
Indicação: 5o (EF I) e 6o anos (EF II)

/Arquivo da
ed

Adaptação: Fouca Dabli

Edições SM

Autor: Herman Melville

itora

Moby Dick

Tema: Fúria/Vingança/Clássico
Sinopse: O jovem Ismael decide se aventurar na pesca baleeira, encontrando uma vaga no navio Pequod. Sob o comando do tirânico capitão Ahab, com o tempo fica mais
claro que essa não é uma simples viagem de pesca, mas de vingança: o capitão procura Moby Dick, imenso
cachalote branco que lhe arrancou a perna em uma de suas viagens. Em um misto de loucura e obsessão, os
tripulantes lançam-se nessa perseguição, cujo destino trágico avizinha-se a todo instante.

Professor(a), proponha aos alunos uma discussão sobre as obras apresentadas nas janelas
literárias. Por exemplo: “Vocês acham que as gansas foram arrogantes?” ou “O capitão Ahab
estava certo em perseguir Moby Dick?”
10
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Oriente os alunos a expressar a opinião deles utilizando argumentos, que podem ser precedidos por expressões como “Na minha opinião...” ou “Acredito que...”.
Dicas:
•• Argumento é a ideia que se usa para defender uma opinião e para convencer o outro.

Ivan Cabral/Acervo do artista

•• Contra-argumento é um argumento novo que rejeita a ideia inicialmente apresentada, tentando
provar o contrário do que se afirmou.

Disponível em: <http://www.ivancabral.com/2013/08/charge-do-dia-violencia-nas-escolas.html>.
Acesso em: 15 set. 2017.

Professor(a), converse com os alunos sobre a violência na cidade onde moram e no entorno
escolar. Mostre a eles a charge de Ivan Cabral e peça que comentem o que sentem quando
veem essa representação de um aluno a caminho da escola. Depois, peça a eles que criem
uma charge que ilustre como se sentem quando estão nessa situação.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 4 : A VIOLÊNCIA NOS MAPAS MENTAIS
Objetivo: Registrar as percepções dos alunos sobre a violência e suas diferentes formas.

Janela literária
Excalibur: a lenda do rei Artur é uma história que possibilita discutir os entraves da justiça em contextos de
abuso de poder.
Os alunos, a partir da situação discutida nessa obra, podem criar seus próprios mapas mentais, relacionando as causas e os efeitos provocados pela luta pela justiça.

editora

Excalibur: a lenda do rei Artur
/Arquivo da

Autor: Tony Lee
Ilustrador: Sam Hart

Edições SM

Tradutor: Sérgio Marinho
Indicação: 7 o e 8 o anos (EF II)
Tema: Abuso de poder/Crueldade/Vingança
Sinopse: Albion está em guerra. Governado durante muito tempo pelo cruel rei Ulric,
seu povo clama por justiça. Artur é a última esperança. Só ele é capaz de cumprir
uma antiga profecia, liberando uma espada da pedra em que está cravada. Finalmente,
Albion terá seu verdadeiro rei. Mas o futuro de Artur é incerto. Não só Morgana, sua meia-irmã,
planeja uma vingança, mas aqueles em quem ele mais confia estão destinados a traí-lo. Os segredos de seu
passado e os mistérios de seu futuro são desvelados nesta impactante adaptação para quadrinhos sobre o
lendário herói bretão.

O que são mapas mentais?
“Mapa mental é uma ferramenta pedagógica de organização de ideias por meio de
palavras-chave, cores e imagens em uma estrutura que se irradia a partir de um centro. Os desenhos de mapas mentais beneficiam o aprendizado.”

Valentin Silvestrini/ID/BR

Galante, Carlos. O uso de mapas conceituais e de mapas mentais como ferramentas pedagógicas no contexto educacional do
ensino superior. Disponível em: <https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arqidvol_28_1389979097.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2017.
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A atividade de elaboração dos mapas mentais deve ser feita individualmente. Ao final, organize a turma em pequenos grupos e oriente os alunos a socializar o resultado do trabalho.
Assim, eles poderão discutir com os colegas a própria produção e, nessa conversa, aperfeiçoar
o processo de registro do que foi pensado.
Depois, solicite a eles que escolham uma forma de apresentar o que registraram no mapa
mental: pode ser por meio de um desenho, de uma tabela, de um texto, enfim, da maneira
que considerarem mais adequada para expressar os conceitos que passaram a compreender
depois da leitura de Excalibur: a lenda do rei Artur.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 5: A VIOLÊNCIA EM DEBATE NO CINEMA
Objetivo: Ampliar o cenário cultural dos alunos por meio de filmes e debates sobre temas específicos que
incluam, em seu escopo, formas de violência.
Janela literária
Professor(a), esta janela literária aproxima os gêneros discursivos “diário” e “filme”.
Assim como Anne, crianças e adolescentes escrevem seus diários — mesmo que digitais, em tempo real, na
forma de postagens ou tuítes, mas exercendo a mesma função dos antigos diários manuscritos — ou falam
de suas percepções sobre o mundo no qual vivem.
As formas de violência não são estranhas a essas crianças e adolescentes — ao contrário, as afetam diretamente.

Tradutor: Marcelo Pen
Indicação: 5o (EF I) e 6o anos (EF II)
Tema: Segunda Guerra Mundial/Holocausto/Nazismo

/Arquivo da

Ilustradora: Angela Barret

Edições SM

Autora: Josephine Poole

editora

Anne Frank

Sinopse: Anne Frank era uma menina judia que vivia na Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua
família se mudou para a Holanda e, a certa altura, teve de se separar. A vida de Anne entrou para a história
com a publicação de seu diário, que testemunha a luta dos judeus pela sobrevivência na Europa nazista.
Baseado nesse diário, o livro relata os sentimentos mais íntimos de Anne sobre sua infância, mostrando uma
menina com personalidade marcante, e sua reação ao clima de terror que Hitler impôs ao mundo.

Edson Sato/Pulsar Imagens

O trabalho com a obra Anne Frank permite também uma dinâmica curiosa a partir do filme Escritores da liberdade (Direção: Richard LaGravenese. EUA, 2007, 124 min), baseado em
uma história real. O filme mostra alunos que vivem em Los Angeles (EUA), em um contexto
de vulnerabilidade social, e que realizam uma experiência de fortalecimento de seus vínculos
afetivos e sociais com base no livro O diário de Anne Frank.

Crianças Guarani-Kaiowá em sessão de cinema na escola muncipal indígena da aldeia de Amambai (MS).
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Professor(a), oferecemos a seguir uma tabela com vários filmes que você pode apresentar
aos alunos — a indicação de faixa etária é apenas para sua orientação: use os filmes como
considerar adequado. Em alguns casos, vale a pena assistir ao filme inteiro; em outros, apenas
uma cena já será suficiente para o que se pretende trabalhar.

Temas

Filme
A cor púrpura (Dir. Steven Spielberg. EUA, 1985, 154 min)

Violência ligada a preconceitos de
naturezas diversas

Indicação
14 anos

Anjos rebeldes (Dir. TV Brasil. Brasil, 2015, 52 min)

Livre

Happy Feet: o pinguim (Dir. George Miller, Warren Coleman.
Austrália, EUA, 2006, 108 min)

Livre

Minha vida em cor de rosa (Dir. Alain Berliner.
França, 1997, 88 min)

14 anos

Pequena Miss Sunshine (Dir. Jonathan Dayton, Valerie Faris.
EUA, 2016, 102 min)

14 anos

Preciosa (Dir. Lee Daniels. EUA, 2009, 110 min)

16 anos

Quem quer ser um milionário? (Dir. Danny Boyle, Loveleen Tandan.
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 2008, 120 min)

16 anos

UP: altas aventuras (Dir. Pete Docter. EUA, 2009, 96 min)

Livre

Anne Frank (Dir. Hans Steinbichler. Alemanha, 2016, 128 min)

14 anos

Violência e racismo

O menino do pijama listrado (Dir. Mark Herman. EUA/Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 2008, 94 min)

12 anos

Causas da violência

Instinto (Dir. Jon Turteltaub. EUA, 1999, 126 min)

14 anos

Violência no campo

O menino da porteira (Dir. Jeremias Moreira Filho.
Brasil, 2009, 95 min)

12 anos

Violência e educação

Como estrelas na terra (Dir. Aamir Khan, Amole Gupte. Índia, 2007,
165 min)

Livre

Educação proibida (Dir. Germain Doin, Verônica Guzzo.
Argentina, 2012, 120 min)

Livre

Entre os muros da escola (Dir. Laurent Cantet.
França, 2009, 128 min)

12 anos

Machuca (Dir. Andrés Wood. Chile, 2004, 116 min)

12 anos

Nenhum a menos (Dir. Zhang Yimou. China, 1999, 106 min)

12 anos

Pro dia nascer feliz (Dir. João Jardim. Brasil, 2006, 88 min)

10 anos

Criança, a alma do negócio (Dir. Estela Renner.
Brasil, 2008, 49 min). Documentário.
Violência, mídia e publicidade

Violência, meio ambiente e povos
originários

Livre

Crianças invisíveis (Dir. Emir Kusturica, John Woo, Jordan Scott,
Kátia Lund, Mehdi Charef, Ridley Scott, Spike Lee, Stefano
Veneruso. França/Itália, 2005, 124 min)

12 anos

Lixo extraordinário (Dir. João Jardim, Karen Hardley, Lucy Walker.
Brasil/Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 2010,
94 min). Documentário.

Livre

Os sem-floresta (Dir. Karey Kirkpatrick, Tim Johnson.
EUA, 2006, 83 min)

Livre

Rio (Dir. Carlos Saldanha. EUA, 2011, 96 min)

Livre

Tainá: uma aventura na Amazônia (Dir. Sérgio Bloch,
Tania Lamarca. Brasil, 2001, 90 min)

Livre
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ROTEIRO DE QUESTÕES PARA O USO DE FILMES NA ESCOLA1
Você pode escolher exibir o filme (ou parte dele) durante a aula ou solicitar aos alunos que
assistam previamente. De qualquer forma, é importante elaborar um roteiro que lhe permita
contextualizar e problematizar a temática do filme.
Apresentamos a seguir um roteiro elaborado por Marcos Napolitano em seu livro Como
usar o cinema na sala de aula (São Paulo: Contexto, 2003. p. 83-84).

1. Qual o tema do filme? O que os realizadores do filme tentaram nos contar? Eles
conseguiram passar a sua mensagem? Justifique a sua resposta.
2. Você assimilou/aprendeu alguma coisa com este filme? O quê?
3. Algum elemento do filme não foi compreendido?
4. Do que você mais gostou neste filme? Por quê?
5. Selecione uma sequência protagonizada por um dos personagens do filme, analise e explique qual a sua motivação dramática. O que a sua motivação tem a ver
com o tema do filme?
6. Qual o seu personagem favorito no filme? Por quê?
7. Qual é o personagem de que você menos gostou? Por quê?
8. Descreva o uso da cor no filme. Ela enfatiza as emoções que os realizadores tentaram evocar? Como você usaria a cor no filme em questão?
9. Analise o uso da música no filme. Ela conseguiu criar um clima correto para a
história? Como você usaria a música neste filme?
10. Todos os eventos retratados no filme são verdadeiros (ou verossímeis)? Descreva
as cenas que você achou especialmente bem coerentes e fiéis à realidade. Quais
sequências que parecem menos realistas? Por quê?
11. Qual a síntese da história contada pelo filme?
12.Como a montagem do filme interfere na história contada pelo filme?

1 Professor(a), você pode adaptar esse roteiro de acordo com a faixa etária dos alunos e dos objetivos de ensino e aprendizagem.
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SEGUNDA
PARTE

Caminhos da fraternidade
Formando novos profetas
por meio da literatura

Nesta etapa, trabalha-se o tema da violência por meio da literatura, possibilitando, pela fruição artística, o
fortalecimento da personalidade e da consciência dos alunos.
São dois os objetivos:
••Renovar os passos.
••Retomar os passos dos mestres.
17
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 6 : A VIOLÊNCIA EM JULGAMENTO
Objetivo: Analisar determinado tema por meio de uma discussão organizada, na qual é simulada a dinâmica de um júri.

Janela literária
O doutor Jekyll é julgado pela comunidade científica, que não aceita seus experimentos e não acredita em
suas descobertas.

Autor: Robert Louis Stevenson
Ilustrador: Javier Olivares
Tradutor: Ronald Polito
Indicação: 5 o (EF I) e 6 o anos (EF II)

Edições SM

O estranho caso de doutor Jekyll e mister Hyde

editora
/Arquivo da

O que você pensa sobre a ideia de que a natureza humana é dupla?

Tema: Impulsos agressivos/Dupla personalidade/Clássico/Ficção científica/Quadrinhos
Sinopse: O virtuoso doutor Jekyll — clínico certeiro, professor dedicado e pesquisador
incansável — passa as madrugadas no laboratório em busca de uma fórmula capaz de purificar a natureza contraditória do homem, purgando-o de seus impulsos mais primitivos
e antissociais. A pesquisa, porém, acaba tomando um rumo imprevisto, libertando o que
se queria extinguir.

Janela literária
Esta janela literária ilustra, a partir do caso de Benjamim e Charles, situações de preconceito que envolvem
a convivência escolar. Proponha uma discussão sobre o bullying e o desrespeito na sala de aula.

Ilustrador: Charles Dutertre
Tradutor: Heitor Ferraz Mello
Indicação: 3 o e 4 o anos (EF I)
Tema: Preconceito/Bullying

Edições SM
/Arquivo da

Autor: Vincent Cuvellier

editora

Se liga, Charles!

Sinopse: Charles Philippe é branquelo, asmático e metódico, com jeito e manias de
velho. “Se ele não existisse, daria na mesma”, pensa Benjamim. Para ele, o colega de
classe só serve para emprestar coisas, que ninguém nunca lhe devolve. Quando Charles
sofre um acidente, Benjamim é o escolhido para levar-lhe as lições, e dessa convivência
forçada nascem descobertas, amizade, autoconhecimento e solidariedade.

Professor(a), proponha aos alunos que simulem um tribunal na classe para julgar comportamentos que considerem violentos. Lembre a eles que a violência na escola pode se dar de várias
maneiras: o desrespeito aos colegas e aos professores, por exemplo, é uma forma de violência.
Para realizar essa atividade, é muito importante que você esteja sempre à frente do grupo.
Para evitar qualquer menção de favorecimento, convide alunos de outras turmas para que
exerçam os papéis de juiz e jurados. Assim, nenhum dos grupos envolvidos no julgamento se
sentirá prejudicado.
Além disso, na preparação do material converse com os alunos sobre o vocabulário que pode
ser utilizado durante a atividade. Lembre a eles que a violência verbal também deve ser combatida.
18
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PASSOS PARA REALIZAR O JÚRI2
1. Sobre determinado tema será preparada uma “Ata de acusação”, na qual será proposto
o que está sendo ajuizado — ou seja, submetido ao juiz em forma de ação — e por quê.
Por exemplo:
Ata de acusação
Em nossa escola, não há respeito entre as pessoas.
1. Na sala de aula, os alunos não respeitam os colegas, colocam apelidos uns nos
outros e, muitas vezes, brigam.
2. Na sala de aula, os alunos não escutam os professores, o que dificulta o aprendizado do grupo.
3. .......
• Portanto, pedimos ao juiz que julgue os acusados com base no exposto.
2. Uma vez elaborada a “Ata de acusação”, alguns alunos representarão os principais papéis de um júri.

1 juiz

Faz a leitura da ata e controla o uso da palavra pelos participantes.

5 a 7 jurados

Dão o veredito, com base na acusação e nas notas dos secretários.

2 secretários

Tomam notas de tudo o que é falado no tribunal.

O grupo favorável aos acusados deverá:

O grupo contrário aos acusados deverá:

• nomear o(s) advogado(s) de defesa (um ou dois);
• reunir provas e testemunhas, que devem sustentar a posição
do grupo e ter como base fatos reais.

• nomear o promotor e seu assistente;
• preparar testemunhas e provas, que devem
provar a acusação que está sendo feita.

4. Cada grupo deve se reunir para discutir
e preparar sua participação no julgamento. É importante que contem com
material escrito/visual que lhes permita
preparar e analisar a discussão.
5. O juiz e os jurados devem revisar a Ata
de acusação detalhadamente.

David Frazier/The Image Bank/Getty Images

3. O restante dos participantes se organiza em dois grupos: um grupo que defenderá os
acusados e outro grupo que os acusará. O número de jurados, testemunhas, fiscais ou
defensores pode variar segundo o número de participantes.

6. Uma vez preparados os grupos (o tempo
para isso deve ser determinado previamente), terá início o julgamento. O juiz
faz a leitura da Ata de acusação e explica as regras para o uso da palavra.
2

 inâmica adaptada da obra Técnicas participativas para la educación popular, de autoria do Centro Ecumênico de Educação
D
Popular. 7. ed. Buenos Aires: Lumen-HVmanitas, 2010.
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Regras
1o Tanto o promotor, que inicia a exposição, quanto o advogado de defesa terão 10 minutos
para a primeira apresentação.
2o As testemunhas de acusação e de defesa são ouvidas alternadamente. Os advogados
disporão de 3 minutos para questionar cada testemunha.
3o Após todas as testemunhas serem ouvidas, há um recesso de 20 minutos para que ambas as partes preparem sua argumentação final, que deverá ser feita em 5 minutos.
4o Uma vez expostas as argumentações finais, os jurados vão deliberar por 10 minutos para
determinar se os acusados são culpados ou inocentes e justificar o resultado.
5o O veredito será lido por um dos jurados. O juiz fará o resumo dos elementos centrais do
julgamento e, com base na decisão dos jurados, ditará a sentença dos acusados.
Professor(a), a “sentença”, que será estipulada por você e pelo “juiz”, sempre envolverá
um trabalho comunitário, a ser feito em grupo pelos “acusados”.
Se achar conveniente, proponha aos alunos que façam cartazes para divulgar a realização
da atividade para toda a escola. O slogan da campanha de divulgação pode ser: “A violência
está aí... e nós estamos aqui!”.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 7: RELENDO A VIOLÊNCIA NO DIA A DIA
Objetivo: Produzir releituras sobre as temáticas das obras literárias a partir do próprio cotidiano.

O que é releitura?
“É uma nova interpretação de uma obra de arte feita com estilo próprio, mas sem
fugir ao tema original da obra. Cada ser humano tem um modo próprio de ver e interpretar a realidade.”
Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/releitura/3828/>. Acesso em: 25 ago. 2017.

koMinx/Shutterstock.com/ID/BR

•• Representações teatrais
(fantoches, dedoches e/ou técnicas do teatro chinês, etc.)
•• Criação de histórias em quadrinhos
•• Produção de textos
(contos, narrativas, poesias, etc.)
•• Criações de artes visuais
(pinturas, desenhos, grafites, etc.)
•• Debates e rodas de diálogo
•• Experiências de sarau
(arte, música, expressão corporal, etc.)

LEITURA DA OBRA
• Apresentação da obra
• Leitura individual e/ou
coletiva da obra

FRUIÇÃO DA OBRA
• Socialização das
percepções, emoções e
sentimentos
• Abertura e ampliação de
repertório

RELEITURA
• Interpretação da obra a
partir do cotidiano
• Expressão sobre a
mensagem da obra
(criação)

Professor(a), ao propor as releituras, oriente os alunos em relação às possíveis técnicas
que eles podem utilizar, a fim de oferecer elementos que lhes permitam desenvolver suas
criações.
Apresentamos a seguir obras de literatura infantojuvenil que poderão ajudar você a desenvolver atividades a partir de diferentes manifestações do fenômeno da violência.

Título

Anos/segmentos escolares

Temas

Raiva

1o e 2o (EF I)

Humor/Explosões de raiva

Senhor G.

1o e 2o (EF I)

Superação/Meio ambiente/
Sociedade/Deserto

O urso com a espada

3o e 4o (EF I)

Fúria/Violência contra o meio
ambiente

Se liga, Charles!

3o e 4o (EF I)

Preconceito/Bullying
21
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O príncipe feliz

3o e 4o (EF I)

Solidariedade/Pobreza/Fraternidade

Duas gansas tolas numa casa em chamas

3o e 4o (EF I)

Violência verbal/Preconceito/Humor

Diferentes somos todos

o

3 e 4 (EF I)

Diversidade/Inclusão/Deficiências

Plantando as árvores do Quênia

3 e 4 (EF I)

Meio ambiente/África/Mobilização

Anne Frank

5 e 6 (EF I/EF II)

Segunda Guerra/Holocausto/
Nazismo

O ônibus de Rosa

5o e 6o (EF I/EF II)

Rosa Parks/Violência racial/Direitos
humanos

Picasso e o Guernica

5o e 6o (EF I/EF II)

Guerra civil espanhola/Arte
espanhola/Educação para a paz

A história de Chico Rei

5o e 6o (EF I/EF II)

Brasil colonial/Escravidão

História de bichos

5 e 6 (EF I/EF II)

Trabalho/Sofrimento/Violência/
Medo/Animais/Clássico russo

Moby Dick

5o e 6o (EF I/EF II)

Fúria/Vingança/Clássico

O estranho caso de doutor Jekyll
e mister Hyde

5 e 6 (EF I/EF II)

Impulsos agressivos/Dupla
personalidade/Clássico/Ficção
científica/Quadrinhos

Os livros de Sayuri

5o e 6o (EF I/EF II)

História/Segunda Guerra Mundial/
Pluralidade cultural/Leitura

7 contos crus

7o e 8o (EF II)

Direitos humanos/Guerra/Opressão

Nenhum peixe aonde ir

7 e 8 (EF II)

Ética/Guerra/Exílio/Solidariedade

Excalibur: a lenda do rei Artur

7 e 8 (EF II)

Abuso de poder/Crueldade/Vingança

Mzungu

7 e 8 (EF II)

África/Colonização/Preconceito

Terra vermelha, rio amarelo

7o e 8o (EF II)

Revolução cultural chinesa/
Trabalhos forçados

Irmãos pretos

7o e 8o (EF II)

Trabalho infantil/História

A chegada

9 , 1 , 2 e 3 (EF II/EM)

Exílio/Guerra/Imigração

Navios negreiros

9 , 1 , 2 e 3 (EF II/EM)

Escravidão/História/Poesia

Imagens que contam o mundo

9 , 1 , 2 e 3 (EF II/EM)

Jornalismo/Diferenças sociais/
Guerras

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o

o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Janela literária nas tecnologias
Professor(a), este material apresenta 25 janelas literárias sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2018.
Existem, porém, muitas outras janelas que você pode explorar. Visite o aplicativo SM Literatura! Por meio
dele, você poderá escolher obras literárias de diferentes temas do seu interesse.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 8 : UM CALENDÁRIO SEM VIOLÊNCIA
Objetivo: Conhecer/relembrar as datas comemorativas de diversos acontecimentos e lutas sociais que marcaram
a história do Brasil e da humanidade.
Janela literária
Professor(a), esta janela literária nos leva a discutir um tema sempre presente na sociedade, manifestado
nas situações de violência e trabalho infantil. Mas, mesmo nessas situações, assistimos a atitudes de solidariedade e justiça.

editora

Irmãos pretos

/Arquivo da

Autores: Hannes Binder e Lisa Tetzner

Edições SM

Ilustrador: Hannes Binder
Tradutora: Irene Aron
Indicação: 7o e 8o anos (EF II)
Tema: Trabalho infantil/História
Sinopse: Em 1838, Giorgio, de 13 anos, mora em Sognono, no Cantão do Ticino, região
italiana da Suíça. Vendido pela família, que foi afetada pela miséria em decorrência da
seca, o menino vai trabalhar como limpador de chaminés em Milão. Felizmente, ali encontra Alfredo e o doutor Casella, com quem aprende o sentido da solidariedade e da justiça.

Professor(a), proponha à classe uma pesquisa sobre o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti), do Ministério do Desenvolvimento Social. Para obter mais informações, visite o
site <http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-peti> (acesso em: 6 set. 2017).

JANEIRO

FEVEREIRO

01 – Dia Mundial da Paz
21 – Dia Nacional do Combate
à Intolerância Religiosa
28 – Dia Nacional do Combate
ao Trabalho Escravo

–

13 – Dia da Abolição da
Escravatura no Brasil
Dia Nacional de Denúncia
contra o Racismo
18 – Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e
Adolescentes

SETEMBRO
21 – Dia Nacional das Pessoas
com Deficiência no Brasil

ABRIL
15 – Dia do Desarmamento
Infantil

21 – Dia da Eliminação da
Discriminação Racial

19 – Dia do Índio

31 – Dia Nacional da Memória,
Verdade e Justiça

30 – Dia Nacional da Não
Violência e da Paz

MAIO

MARÇO
08 – Dia Internacional
da Mulher

JUNHO
04 – Dia Internacional das
Crianças Vítimas de
Agressão

JULHO
13 – Dia Nacional do Estatuto
da Criança e do
Adolescente

12 – Dia Mundial Contra o
Trabalho Infantil

AGOSTO
09 – Dia Internacional dos
Povos Indígenas
19 – Dia Nacional de Luta da
População de Rua

26 – Dia Internacional do
Combate às Drogas

OUTUBRO
10 – Dia de Luta Contra a
Violência à Mulher
17 – Dia Mundial para
Erradicação da Pobreza

NOVEMBRO
19 – Dia Internacional de
Prevenção à Violência
Sexual contra Crianças e
Adolescentes

DEZEMBRO
10 – Dia Internacional dos
Direitos Humanos

20 – Dia Nacional da
Consciência Negra
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Escolha algumas das datas apresentadas no calendário e peça aos alunos que, em grupos,
pesquisem sobre uma delas e os motivos que levaram diferentes autoridades a instituí-las.
Converse com os alunos sobre o fato de todas essas datas estarem ligadas a alguma
forma de violência. Em 20 de novembro, por exemplo, é comemorado o Dia Nacional da
Consciência Negra. Dos cerca de 5 500 municípios brasileiros, por volta de 1 000, distribuídos
em 16 dos 26 estados brasileiros — sem incluir o Distrito Federal —, decretaram a data feriado.
Pergunte aos alunos: Em sua opinião, por que isso acontece? Você sabe por que 20 de novembro é considerado o Dia Nacional da Consciência Negra? (Para mais informações, visite o
site <https://www.geledes.org.br/o-dia-nacional-de-zumbi-e-da-consciencia-negra-no-brasil-reafirma-o-primeiro-local-de-liberdade-dos-negros-nas-americas/>; acesso em: 6 set. 2017).
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 9 : LEIS CONTRA A VIOLÊNCIA
Objetivo: Conhecer políticas públicas implementadas e estabelecidas na forma de lei, a fim de evitar a violência
e defender a dignidade humana.
Janela literária
O ônibus de Rosa é uma janela literária que retrata o problema da violência racial. Uma ótima leitura para
compreender que “há sempre um ônibus que passa na vida de cada um de nós” e que precisamos fazer uma
escolha corajosa pela defesa dos direitos humanos.

Tradutor: Maurício Santana Dias
Indicação: 5o (EF I) e 6o anos (EF II)
Tema: Rosa Parks/Violência racial/Direitos humanos

/Arquivo da

Ilustrador: Maurizio A. C. Quarello

Edições SM

Autor: Fabrizio Silei

editora

O ônibus de Rosa

Sinopse: Um senhor leva o neto para conhecer o museu Ford, em Detroit, com a intenção de mostrar ao menino um velho ônibus, dentro do qual testemunhou algo extraor
dinário. Esse é o pretexto para ele rememorar a história da segregação racial no sul
dos Estados Unidos. Sentado novamente ali, emociona-se ao contar a história de Rosa
Parks, que desafiou a ordem preestabelecida quando se recusou a ceder seu assento
a um homem branco.

Professor(a), promova uma sessão de cinema para a classe com o filme A história de Rosa
Parks. Direção: Julie Dash. EUA, 2002 (97 min). Livre.
Depois, aproxime a situação de Rosa Parks do cotidiano dos alunos: ela enfrentou não só
o preconceito racial, mas certamente também de gênero. Converse com eles sobre elementos
que marcam a história das mulheres no Brasil, as lutas por seus direitos e a participação social
nos diferentes âmbitos da sociedade.
Peça à classe que pesquise sobre a questão da violência contra a mulher no Brasil e, a partir dos resultados, promovam uma campanha contra a violência dirigida à mulher, produzindo
cartazes, músicas, poesias, slogans, etc.
Fale a eles da legislação brasileira que defende a mulher contra a violência:


A Lei Maria da Penha: Lei n. 11 340, de 7 de agosto de 2006
Contra a violência doméstica e familiar contra a mulher

O caso n. 12 051/OEA, de Maria da Penha Maia Fernandes, foi o caso homenagem
à Lei 11 340. Ela foi vítima de violência doméstica durante 23 anos de casamento. Em
1983, o marido, por duas vezes, tentou assassiná-la. Na primeira vez, com arma de fogo,
deixando-a paraplégica, e na segunda, por eletrocussão e afogamento.
Após essa tentativa de homicídio ela tomou coragem e o denunciou. O marido de
Maria da Penha só foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas dois anos
em regime fechado, para revolta de Maria com o poder público.
Em razão desse fato, o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional e o Comitê
Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), juntamente com a vítima, formalizaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
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A lei alterou o Código Penal, com a introdução
do parágrafo 9, do artigo 129, possibilitando que
agressores de mulheres em âmbito doméstico ou
familiar sejam presos em flagrante ou tenham
sua prisão preventiva decretada. Esses agressores também não poderão mais ser punidos com
penas alternativas. A legislação aumenta o tempo máximo de detenção previsto de um para três
anos; a lei prevê, ainda, medidas que vão desde a
remoção do agressor do domicílio à proibição de
sua aproximação da mulher agredida.

Bruno Poletti/Folhapress

OEA, ocasião em que o país foi condenado por
não dispor de mecanismos suficientes e eficientes para proibir a prática de violência doméstica
contra a mulher.

Foto de Maria da Penha Maia Fernandes,
farmacêutica que deu nome à Lei Maria da
Penha, contra a violência doméstica.

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Maria_da_Penha>. Acesso em: 6 set. 2017.

Há outras leis para proteger a população de vários tipos de intolerância.

Celebrado em 21 de janeiro, o Dia Nacional de
Combate à Intolerância Religiosa é instituído pela
Lei n. 11 635, de 27 de dezembro de 2007. A data
rememora o dia do falecimento da Iyalorixá Mãe
Gilda, do terreiro Axé Abassá de Ogum (BA), vítima de intolerância por ser praticante de religião
de matriz africana. A sacerdotisa foi acusada de
charlatanismo, sua casa atacada e pessoas da comunidade foram agredidas. Ela faleceu no dia 21
de janeiro de 2000, vítima de infarto.
Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/21-de-janeiro-2013-dia-nacional-decombate-a-intolerancia-religiosa>. Acesso em: 6 set. 2017.

Elói Corrêa/GOVBA

21 de janeiro – Dia Nacional de
Combate à Intolerância Religiosa
Lei n. 11 635, de 27 de dezembro de 2007
Institui o Dia Nacional de Combate à
Intolerância Religiosa

Foto da Iyalorixá Mãe Gilda, do terreiro
Axé Abassá de Ogum (BA), em homenagem à qual foi instituído o Dia Nacional
de Combate à Intolerância Religiosa.

Professor(a), solicite aos alunos uma pesquisa sobre a diversidade religiosa e cultural do
Brasil, com o tema: “Todos possuem liberdade de expressar sua crença e/ou religião”. Espera-se que, ao final da pesquisa, eles entendam que, quando esse direito é desrespeitado em razão do preconceito e da intolerância, isso se configura uma forma de violência, incompatível
com o verdadeiro significado da religião na vida das pessoas.
•• Lei contra o Bullying: Lei n. 13 185, de 6 de novembro de 2015, institui o Programa de Combate
à Intimidação Sistemática (Bullying).
•• Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n. 8 069, de 13 de julho de 1990.
•• Estatuto do Idoso: Lei n. 10 741, de 1o de outubro de 2003.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 10: OS MESTRES CONTRA A VIOLÊNCIA
Objetivo: Conhecer a história de pessoas que, com seus pensamentos e suas ações virtuosas, deram
testemunhos pelo bem comum.

Janela literária
Nesta janela literária, apresentamos duas obras que ilustram boas ações. O príncipe feliz traz uma história de amor e solidariedade, e Picasso e o Guernica é um exemplo de produção artística relacionada à
violência política de sua época.

editora

O príncipe feliz

/Arquivo da

Autor: Oscar Wilde
Ilustradora: Maisie Paradise Shearring

Edições SM

Indicação: 3o e 4o anos (EF I)
Tema: Solidariedade/Pobreza/Fraternidade
Sinopse: A estátua dourada de um príncipe feliz, decorada com pedras preciosas, é a
atração da cidade. Mal sabem as pessoas o quanto ela está infeliz diante das desigualdades que observa do alto de sua coluna. Eis que um dia chega uma andorinha e, desse
inusitado encontro, nasce uma tocante história de amor, desprendimento e solidariedade.
Adaptação do conto homônimo de Oscar Wilde.

editora

Picasso e o Guernica

/Arquivo da

Autor: Allain Serres
Ilustradora: Chantal Castelli

Edições SM

Indicação: 5o (EF I) e 6o anos (EF II)
Tema: Guerra civil espanhola/Arte espanhola/Educação para a paz
Sinopse: Ícone contra a violência política, Guernica é o grito de Pablo Picasso diante
do fascismo e da barbárie que marcaram a guerra civil espanhola. Além de mostrar a
criação do painel monumental, o livro contextualiza a vida e a obra desse gênio revolucionário, inventor de uma nova forma de ver a realidade.

Jesus.

Dalai Lama.

Nelson Mandela.

Madre Teresa de
Calcutá.

Central Press/Getty Images

im Graham/Corbis/Getty Images

Alessia Pierdomenico/Shutterstock.com/ID/BR

Halamka/iStock/Getty Images

Getty Images

Apresentamos a seguir 18 pessoas que, por suas palavras e atitudes voltadas para o bem,
tornaram-se exemplos de vida para o mundo.

Mahatma Gandhi.
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Chiquinha Gonzaga.

São Francisco
de Assis.
Instituto de Estudos Brasileiros/Fundo Mário de
Andrade

Mário de Andrade.

Dave Benett/Getty Images

Stefan Diller/Album/akg-images/Fotoarena

Tony Barson/FilmMagic/Getty Images

Rigoberta Menchú.

Chico Mendes.

Malala Yousafzai.
Lucrécio Jr./Estadão Conteúdo

Chico Xavier.

Folhapress/Folhapress

Michael Putland/Getty Images

John Lennon.

Flávio Florido/Folhapress

Vandana Shiva.

Reprodução/Estação Conteúdo

Paulo Freire.

Craig Golding/Getty Images

Disponível em: <http://www.cruzterrasanta.com.br/
santa-madre-paulina/219/101/>. Acesso em:
12 set. 2017.

Bruno Poletti/Folhapress

Madre Paulina.
Bel Pedrosa/Folhapress

Maria da Penha.

Mestre Bimba.

Há várias atividades que podem ser propostas aos alunos a partir dessa lista.
•• Peça que, em grupos, pesquisem sobre uma das personalidades da lista e, depois, apresentem o resultado de seu trabalho em sala de aula, por meio de exposição oral, representação
teatral, vídeos, cartazes, etc.
•• Organize uma feira de apresentações com quiosques para cada uma das personalidades,
exibindo frases, fotos, entrevistas em áudio e vídeo, produções artísticas, etc.
•• Sugira diferentes jogos, como jogo da memória, jogo de trilha com perguntas, adivinhas,
mímica, etc.

Apresentamos a seguir algumas informações sobre a vida dessas pessoas, para auxiliá-lo
caso pretenda sugerir algum jogo aos alunos, por exemplo.

Personagem
Jesus

Dicas
Dica 1: É judeu.
Dica 2: Foi conhecido como uma pessoa
que fazia o bem a todos.
Dica 3: Anunciou o Reino de Deus e o
amor ao próximo.

Personagem
Chico Mendes

Dicas
Dica 1: Brasileiro que trabalhou como
seringueiro desde pequeno.
Dica 2: Lutou pela biodiversidade
e desocupação das comunidades
originárias.
Dica 3: Em 2013, o Congresso do Brasil o
nomeou padroeiro do meio ambiente.
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Dalai Lama

Dica 1: Líder religioso budista.
Dica 2: Promove a paz e tem denunciado
a ocupação chinesa do Tibet.
Dica 3: Recebeu o Prêmio Nobel da Paz
em 1989.

Nelson
Mandela

Dica 1: Pensador e político da África do
Chico Xavier
Sul.
Dica 2: Lutou contra a discriminação
racial em seu país e no mundo.
Dica 3: Foi o primeiro presidente negro da
África do Sul.

Madre Teresa
de Calcutá

Dica 1: Irmã que fundou a congregação
religiosa Missionárias da Caridade.
Dica 2: Durante sua vida, dedicou-se ao
atendimento de pobres e doentes.
Dica 3: Recebeu o Prêmio Nobel da Paz
em 1979.

Rigoberta
Menchú

Dica 1: Nasceu na Guatemala e faz parte
da tribo indígena Quiché.
Dica 2: Lutou pelos direitos humanos,
principalmente dos povos indígenas.
Dica 3: Recebeu o Prêmio Nobel da Paz
em 1992.

Mahatma
Gandhi

Dica 1: Mestre indiano e pensador da
religião hindu.
Dica 2: Pregou que todos os homens são
irmãos e defendeu a não violência.
Dica 3: Opunha-se aos maus-tratos aos
animais.

São Francisco
de Assis

Dica 1: Religioso italiano que fundou a
congregação dos franciscanos.
Dica 2: Seguiu o exemplo de Jesus e
viveu em completa pobreza, respeitando
a criação de Deus.
Dica 3: Exemplo de vida para os católicos,
é considerado o padroeiro dos animais e
do meio ambiente.

vítima de violência doméstica.
Yousafzai
Dica 2: Defende os direitos das mulheres
e luta contra a violência contra as
mulheres.
Dica 3: Graças a seu ativismo, em 2006 foi
sancionada uma lei que leva seu nome.

Malala

Dica 1: Paquistanesa que luta pelo direito
à educação para as meninas de seu país.
Dica 2: Sua luta possibilitou a aprovação
da primeira lei sobre o direito à educação
no Paquistão.
Dica 3: Em 2014, recebeu o Prêmio Nobel
da Paz.

Madre Paulina

Dica 1: Religiosa italiana que viveu no
Chiquinha
Brasil desde os 9 anos de idade; foi
Gonzaga
canonizada por João Paulo II.
Dica 2: Dedicou sua vida a ajudar as
pessoas necessitadas.
Dica 3: Apoiou a construção de centros de
atendimento a pessoas carentes.

Dica 1: Compositora teatral e regente
musical.
Dica 2: Precursora da música popular
brasileira, enfrentou preconceito de gênero.
Dica 3: Considerada a primeira maestrina
brasileira, abolicionista, defendeu os
direitos autorais dos compositores.

Vandana Shiva

Dica 1: Cientista e ecologista indiana.
Mário de
Dica 2: Em 1982, criou uma fundação para Andrade
incentivar a agricultura agroecológica.
Dica 3: Acredita que devemos proteger as
sementes, pois são sagradas.

Dica 1: Escritor brasileiro.
Dica 2: Destacou-se por expressar uma
literatura que valorizava a identidade
brasileira.
Dica 3: Autor do livro de ensaios A escrava
que não é Isaura.

John Lennon

Dica 1: Foi um dos integrantes da banda
britânica The Beatles.
Dica 2: Suas canções se tornaram hinos
de movimentos pela paz.
Dica 3: Ativista pela paz, se opôs à Guerra
do Vietnã.

Maria da Penha Dica 1: Biofarmacêutica brasileira que foi

Paulo Freire

Mestre Bimba

Dica 1: Educador brasileiro.
Dica 2: Preocupou-se em alfabetizar
adultos para que pudessem participar
ativamente da sociedade.
Dica 3: Defendeu uma educação para a
liberdade e a autonomia.
Dica 1: Nasceu em São Leopoldo, Minas
Gerais.
Dica 2: Foi um dos maiores
representantes do espiritismo no Brasil.
Dica 3: Defendia a paz e aconselhava as
pessoas a seguir os ensinamentos de Jesus.

Dica 1: Criador da capoeira regional, que
valorizou a identidade brasileira.
Dica 2: Conhecido como educador
que ajudou a tirar a capoeira da
marginalidade.
Dica 3: Em 1992, a Universidade Federal da
Bahia concedeu a ele o título de Doutor
Honoris Causa.

Proponha aos alunos que montem a própria lista de personalidades que são exemplos de
pessoas “do bem”.
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TERCEIRA
PARTE

A paz como sinal do
reino de Deus...

Nesta etapa, convida-se a pensar, sentir e agir no cotidiano, optando por uma cultura de paz que supere todas as
formas de violência.
São dois os objetivos:
••Dar novos passos, para fazer novas coisas.
••Dar novos passos, para traçar novos caminhos.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 11: A LITERATURA CONTRA A VIOLÊNCIA
Objetivo: Expressar, por meio de diferentes gêneros textuais, percepções, pensamentos e sentimentos contra a violência.

Janela literária
Esta janela literária nos permite conhecer a realidade da inclusão na escola e nos faz encarar a necessidade
de reconhecer que somos diferentes e que precisamos respeitar a todos. Além disso, permite que os alunos
avaliem como são suas relações no dia a dia da escola.

Indicação: 3o e 4o anos (EF I)
Tema: Diversidade/Inclusão/Deficiências
Sinopse: Carminha ganha uma bolsa de estudos em um colégio particular, onde se sente
excluída. Até descobrir que ela e Laura, a menina mais popular da escola, têm algo em
comum: irmãos com síndrome de Down. Juntas, percebem que ser diferente também é legal e resolvem
lutar pela inclusão. Desse modo, resgatam valores importantes como companheirismo e respeito às diferenças.

/Arquivo da

Ilustradora: Cecília Esteves

Edições SM

Autora: Alina Perlman

editora

Diferentes somos todos

Promova concursos literários que tenham como tema a superação da violência. Algumas
possibilidades são:
•• Concurso de poesia
•• Concurso de contos curtos (com no máximo 300 palavras)
•• Concurso de histórias em quadrinhos (o texto pode ser apenas visual)

Crie diversas possibilidades de socialização dos trabalhos apresentados, desde a leitura das
obras em público até a exposição em murais ou na biblioteca da escola, ou mesmo uma votação
para um prêmio por júri popular formado por representantes de toda a comunidade escolar.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 12: SARAU
Objetivo: Criar um espaço cultural no qual os alunos possam socializar suas produções literárias.

Janela literária
Uma janela literária de breves histórias, que podem ser lidas e relidas no sarau. Uma oportunidade para que
os alunos socializem o que sentem, pensam e sonham e para que criem as próprias histórias.

editora

Histórias de bichos

Tradutor: Vadim Nikitin
Indicação: 5o (EF I) e 6o anos (EF II)
Tema: Trabalho/Sofrimento/Violência/Medo/Animais/Clássico russo

Edições SM

Ilustrador: Lelis

/Arquivo da

Autor: Liév Tolstói

Sinopse: Primorosa tradução de sete contos infantis do célebre autor. Numa prosa que
de tão concentrada parece poesia, narradores de voz límpida tratam da fragilidade do homem diante da
natureza, refletem sobre o vínculo entre trabalho e sofrimento, medo e violência, etc. O texto dos contos é
precedido por uma bela apresentação do tradutor, que também assina uma “autobiografia imaginária”, por
meio da qual os jovens leitores aprendem algo sobre a vida e o contexto de época de um dos maiores nomes
da literatura universal.

Janela literária
A narrativa desta janela literária provoca o leitor, o que pode enriquecer o sarau. Após a leitura da obra, os
alunos podem falar sobre os trechos que mais lhes chamaram a atenção e explicar o porquê.

Tradutora: Maria Luiza X. de A. Borges
Indicação: 7o e 8o anos (EF II)
Tema: Ética/Guerra/Exílio/Solidariedade

/Arquivo da

Ilustradora: Janice Nodeau

Edições SM

Autora: Marie-Francine Hebert

editora

Nenhum peixe aonde ir

Sinopse: Com linguagem poética e ilustrações delicadas, que revelam o abismo entre os
sonhos da infância e a violência das guerras, este livro conta a história de uma menina
e sua família, que têm de deixar a própria casa em um dia ensolarado. Pode o inimigo
ser alguém de quem gostamos? O que levar quando é preciso fugir? Como deixar para
trás o peixe ao qual se prometeu o mais belo universo?

32

CF_2018_pt3.indd 32

9/22/17 10:00 AM

Janela literária
Esta janela literária aborda o tráfico de escravos. Aproveite para falar sobre a situação da violência e o
tráfico humano no Brasil. Retome a discussão da Campanha da Fraternidade 2014 (para mais informações,
visite o site <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/trabalho-escravo/1132-campanha-da-fraternidade-2014-sera-contra-o-trafico-humano>; acesso em: 6 set. 2017).

editora

Navios negreiros

/Arquivo da

Autores: Castro Alves e Heinrich Heine
Organizadora: Priscila Figueiredo

Edições SM

Ilustrador: Maurício Negro
Tradutora: Priscila Figueiredo e Luiz Repa
Indicação: 9o (EF II) e 1o, 2o e 3o anos (EM)
Tema: Escravidão/História/Poesia
Sinopse: Reunião inédita de um dos mais importantes poemas da literatura brasileira,
“Navio negreiro” (1869), de Castro Alves, com o poema homônimo (publicado quinze
anos antes) do escritor romântico alemão Heinrich Heine. Editados em conjunto, ambos ensejam uma análise comparativa de diferentes visões de um mesmo fato histórico. A organizadora
Priscila Figueiredo assina a apresentação, as notas e um anexo sobre os autores, o contexto histórico e as
marcas persistentes da escravidão.

O que é um sarau?
“Sarau é uma reunião, normalmente noturna, com o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social. Normalmente, um sarau é composto por um
grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de fazer atividades lúdicas e recreativas, como dançar, ouvir músicas, recitar poesias, conversar, ler livros, e demais
atividades culturais.”

Susan Eiko/Acervo da fotógrafa

Disponível em: <https://www.significados.com.br/sarau/>. Acesso em: 26 ago. 2017.

Incentive os alunos a expressar emoções, sentimentos, pensamentos e posicionamentos de denúncia da violência
e em favor da paz por meio de poesias,
músicas, danças, artes visuais, paródias,
grafites, etc. O sarau é um ótimo momento para unir as famílias à comunidade escolar.

Sarau da Cooperifa, Jardim Guarujá,
São Paulo, 2017.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 13: CONTADORES DE HISTÓRIAS
Objetivo: Contar histórias que recriem situações do cotidiano e que provoquem interação com o público, com a
intenção de provocar momentos de diálogo em torno dos dilemas suscitados pelas histórias.

Janela literária
7 contos crus pode ser uma janela literária para preparar os contadores para falar sobre as diferentes formas de violência e a luta pela defesa dos direitos humanos. É uma oportunidade para pensar o Brasil e
suas lideranças. Estimule os alunos a escrever seus próprios “contos crus”.

Tradutora: Paloma Vidal
Indicação: 7o e 8o anos (EF II)
Tema: Direitos humanos/Guerra/Opressão

/Arquivo da

Ilustrador: Juan Rámon Alonso

Edições SM

Autor: Ricardo Gómez

editora

7 contos crus

Quem serão os contadores? Os próprios
alunos. Podem ser histórias criadas por eles
mesmos ou não – o importante é que conheçam bem o que vão contar!
Para contar as histórias, os alunos podem
usar várias técnicas: expressões corporais
e teatrais, técnicas do teatro de sombras,
teatro de fantoches, etc.

Marish/Shutterstock.com/ID/BR

Sinopse: Em Beirute, Líbano, uma professora procura fazer que a tabuada traga normalidade a mais um dia de combates. No deserto do Saara, uma cabra conta a história de um menino que
perdeu o avô na guerra. Nas savanas, homens e animais estão prontos para se devorar. Na cidade, os sonhos
de consumo de um menino não têm limites. Um passeio em família acaba em um campo minado. O fantasma
do capitão Cook rememora episódios de conquista, descoberta e opressão. Com estilo contundente, esses
contos falam de acontecimentos extremos e perturbadores, que levam o jovem leitor a reorganizar sua maneira de ver a realidade.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 14: NOTÍCIAS
Objetivo: Organizar um telejornal com informações do cotidiano da escola, do bairro ou da cidade.

Janela literária

Tradutora: Graziela R. S. Costa Pinto
Indicação: 1o e 2o anos (EF I)
Tema: Superação/Meio ambiente/Sociedade/Deserto
Sinopse: Dos pequenos gestos surgem as melhores coisas, como mostra o senhor G.
nesta história de persistência e senso comunitário. Com uma ideia misteriosa na cabeça
e muita força de vontade, o simpático vizinho decide mudar a vida do povoado plantando uma semente no deserto. Assim espera romper o silêncio da região.

/Arquivo da

Autor/Ilustrador: Gustavo Roldán

Edições SM

Senhor G.

editora

A janela literária que Senhor G. abre ao leitor é uma bela possibilidade para discutir como se pode fortalecer
uma comunidade.

Janela literária

Indicação: 9o (EF II), 1o, 2o e 3o anos (EM)
Tema: Exílio/Guerra/Imigração
Sinopse: Graphic novel experimental que narra as peripécias de um homem, separado
de sua esposa e filha, chegando a uma terra totalmente estranha, à qual terá de se
adaptar. Ali, buscará moradia, sustento e condições para trazer a família. Conhecerá
também a história de outras pessoas que, como ele, tiveram de recomeçar a vida após
um doloroso processo de desenraizamento.

/Arquivo da

Autor/Ilustrador: Shaun Tan

Edições SM

A chegada

editora

Esta janela literária permite registrar, por meio de imagens, a história de refugiados e migrantes. O tema é
extremamente atual, considerando o cenário mundial. Pode-se aproveitar esse momento para solicitar uma
pesquisa sobre a situação dos migrantes no Brasil.

Os meios de comunicação podem ser uma forma eficaz para denunciar as injustiças que
acontecem tanto em relação à natureza quanto às pessoas. Para criar um telejornal na classe,
há algumas etapas a seguir. Oriente os alunos:
•• 1o passo: façam uma lista de situações que acontecem na escola que vocês consideram injustas e sobre as quais desejam falar. Pesquisem sobre elas para obter fatos concretos. Depois,
elaborem as chamadas, frases curtas que servirão para atrair a atenção do espectador para
a matéria que será apresentada a seguir.
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Exemplos
Primeira notícia:
•• Chamada: Alunos transformam pátio da escola em lixão
•• Notícia: A cada dia, aumenta a quantidade de lixo no pátio da escola ao final do recreio. Nossa equipe visitou o pátio da escola depois do recreio e comprovou. Restos
de alimentos, copos plásticos, embalagens vazias, guardanapos, latas de refrigerante,
papéis de bala e de chocolate: não há o que não se encontre no pátio depois que os
alunos voltam para a sala de aula. E não é por falta de cestos de lixo. A administração
da escola providenciou, há vários meses, lixeiras para coleta seletiva, mas não adiantou:
o pátio continua sujo.
Além de deixar a escola suja, jogar papéis ou restos de alimentos no chão é uma falta
de respeito em relação às pessoas que circulam pelo local e, principalmente, às que
trabalham na limpeza da escola. Atitudes como essas prejudicam a convivência e se
constituem em violência contra o meio ambiente.

Segunda notícia:
•• Chamada: Desperdício de papel toalha gera campanha de conscientização
•• Notícia: O consumo de papel toalha nos banheiros da escola aumentou 200% nos últimos dois meses. A declaração foi feita pela administradora da escola ontem, na reunião
da Associação de Pais e Mestres. Segundo ela, apesar dos avisos nos banheiros de que
são necessárias apenas duas folhas para secar as mãos, os alunos usam, em média, seis
folhas. Isso não apenas provoca um grande desperdício como também gera um aumento
de custos, informou a administradora, fazendo que outras áreas sejam prejudicadas por
conta do remanejamento de verbas.
Para conscientizar os alunos para o fato de que o desperdício provoca danos ao meio
ambiente, a escola decidiu fazer uma campanha e já está em contato com uma ONG
para uma ação em parceria.

•• 3o passo: organizem as apresentações
para o restante da turma.
•• 4o passo: gravem o telejornal com o
celular, com câmeras digitais ou, se a
escola tiver departamento de comunicação, solicitem ao responsável que
realize as gravações, se possível.

SolStock/iStock/Getty Images

•• 2o passo: ensaiem a apresentação das notícias que escreveram, intercalando as vozes do
grupo.

•• 5o passo: ao final, conversem com os
colegas sobre como foi fazer o telejornal. Caso tenham gravado, assistam
todos juntos às apresentações.

Professor(a), converse com a turma sobre o papel dos meios de comunicação e sobre a
importância da informação para as pessoas. Proponha aos alunos que façam uma pesquisa
sobre o tema – além dos telejornais, podem tratar de jornais impressos ou digitais, programas
de rádio, etc.
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Variação:
Se preferir, no lugar de um telejornal, proponha aos alunos a gravação de um programa
de rádio. Eles devem seguir as mesmas etapas, mas, no lugar da gravação em vídeo, farão a
gravação em áudio.
Dica:
•• Você conhece os programas de rádio organizados pela Rede Eclesial Pan-Amazônica? Há uma série
de programas de rádio para crianças, com o objetivo de discutir problemas ambientais e suas consequências para os seres vivos.
Rádio Vaticano. Laudato Si’. Disponível em: <http://br.radiovaticana.va/news/tags/laudato-si-repam?P=2>. Acesso em: 8 set. 2017.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE 15: BRASILEIROS AFRICANOS
Objetivo: Valorizar a riqueza da cultura africana como parte importante da constituição da sociedade
brasileira, visando reconhecer e fortalecer a diversidade cultural e religiosa do Brasil.

Janela literária

A história de Chico Rei
Autora/Ilustradora: Béatrice Tanaka
Indicação: 5o (EF I) e 6o anos (EF II)
Tema: Brasil colonial/Escravidão

Edições SM
/
Arquivo da
editora

A janela literária descreve a união de escravizados para conquistar a alforria por meio de trabalho, inteligência e solidariedade. Também nos aproxima de muitos heróis negros que lutaram pela liberdade e participaram
da constituição da sociedade brasileira. A partir da história de Chico Rei, queremos conhecer novas histórias.

Sinopse: Um rei africano e seus compatriotas, escravizados e trazidos ao Brasil para trabalhar em uma mina de ouro, unem-se para comprar sua liberdade. Para isso, valem-se da sagacidade:
guardam secretamente em seus cabelos o pó de ouro que garimpam e assim vão juntando riqueza. Essa narrativa da tradição oral afro-brasileira conta a luta de uma das figuras de destaque do Brasil colonial, também
relacionada com a religião e com as festas populares brasileiras. O livro traz ainda a letra de um samba-enredo
do Salgueiro e um texto da professora e carnavalesca Maria Augusta Rodrigues sobre o Carnaval.

Janela literária
Esta janela literária é um convite à superação da violência do preconceito racial e à percepção de que, em
nossa diversidade cultural, formamos a grande família humana. É um convite ao respeito, à confiança e ao
diálogo. A história de Kariuki e Nigel mostra como a amizade é possível quando superamos o preconceito.

Ilustradora: Graça Lima
Tradutor: Marcelo Pen
Indicação: 7o e 8o anos (EF II)
Tema: África/Colonização/Preconceito

Edições SM
/Arquivo da
ed

Autor: Meja Mwangi

itora

Mzungu

Sinopse: Kariuki é filho do cozinheiro de um colonizador branco que controla o povoado
em que vive com a família, no Quênia, em plena guerra de independência contra a
Inglaterra. Ele se torna amigo de Nigel, neto do bwana, a quem chama de mzungu,
“menino branco” em swahili. Contrariando as regras coloniais, que separam brancos e
negros, eles descobrem que a amizade e o respeito independem da cor da pele e da
origem social.
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Janela literária
A janela literária valoriza o trabalho de Wangari Maathai, que contribuiu para a sustentabilidade. O professor
pode recontar a história e instigar os alunos a pensar sobre como a adaptariam se ela se passasse no Brasil.
Se Wangari plantou árvores, o que nós poderíamos fazer?

editora

Plantando as árvores do Quênia
Tradutora: Isa Mesquita
Indicação: 3o e 4o anos (EF I)
Tema: Meio ambiente/África/Mobilização
Sinopse: O livro narra a história da primeira mulher africana a receber o prêmio Nobel
da Paz. A ambientalista queniana Wangari Maathai, fundadora do movimento Cinturão
Verde, ganhou o prêmio em 2004 por sua contribuição ao desenvolvimento sustentável e à democracia. A
obra conta os principais momentos dessa história: a forte ligação de Wangari com a natureza, o choque ao
retornar a seu país depois de passar cinco anos estudando nos Estados Unidos e a luta para mudar a vida
precária de sua comunidade.

Edições SM

/Arquivo da

Autora/Ilustradora: Claire A. Nivola

Professor(a), você conhece os episódios Heróis de todo mundo, do projeto educativo A Cor
da Cultura?
“Não, não é uma série sobre o Super-Homem ou o Batman. Heróis de todo mundo é
uma série de interprogramas que quer mostrar ao público comum que aqui mesmo,
no Brasil, existem Heróis. Heróis porque quebraram barreiras, que venceram apesar
dos enormes obstáculos enfrentados, que lutaram por uma vida melhor para todos.
Ah! E são negros.
Chiquinha Gonzaga era negra? O André Rebouças é o do túnel? Diamante Negro
não é um chocolate? Sim, para todas as alternativas anteriores.”
Disponível em: <http://antigo.acordacultura.org.br/herois/>. Acesso em: 6 set. 2017.

Acesse o site e confira os episódios: <http://antigo.acordacultura.org.br/herois/episodios>
(disponível: em 6 set. 2017). Depois, proponha diferentes trabalhos em grupo. Por exemplo:
•• Pesquisa sobre a vida e obra de uma das personagens mostradas nos episódios e posterior
apresentação na sala de aula.
•• Estudo da história de uma das personagens para representação em sala de aula.
•• Mural sobre cada uma das personagens, para exposição na escola.
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SUGESTÃO DE MATERIAL DE APOIO3
Áudios & vídeos
 Bom saber sobre racismo religioso. Portal Brasil. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=vXZm4d2Erfc>.

 Rádio Vaticano. Laudato Si’. Disponível em: <http://br.radiovaticana.va/news/tags/laudato-sirepam>.

 As religiões do mundo: histórias animadas. SaberTV. Disponível em: <http://sabertv.com.br/
repositorio/series/serie.aspx?serieId=171>.

 Série Pequenos Filósofos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vU19mPcdA4Y>.
 Episódios Heróis de todo mundo. Disponível em: <http://antigo.acordacultura.org.br/herois/
episodios>.

 O Pequeno Príncipe. Direção: Mark Osborne. França, 2015 (107 min).
 Portacurtas – site no qual o professor pode buscar inúmeros vídeos relacionados às diferentes
formas de violência. Disponível em: <http://portacurtas.org.br/Especial/>.

Acessos em: 6 set. 2017.

Sites
:

: Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação:
<http://www.andhep.org.br>

:

Enciclopédia Digital em Direitos Humanos: <http://www.dhnet.org.br>

:

Instituto Interamericano de Direitos Humanos: <http://iidh.ed.cr>

:

Movimento Nacional de Direitos Humanos: <http://www.mndh.org.br>
Projeto Educativo de Valorização da Cultura Afro-Brasileira:
<http://www.acordacultura.org.br/>

:

:
:
:
:

:

:

:

: Rede de Educação em Direitos Humanos: <http://www.redhbrasil.net>
: Rede Social de Justiça e Direitos Humanos: <http://www.social.org.br>
: Secretaria Especial de Direitos Humanos: <http://www.sedh.gov.br>
Acessos em: 6 set. 2017.



Textos
 A Carta da Terra para crianças. Texto: Silvia Gonçalves. Ilustrações: Leandro Bierhals.

Disponível em: <http://www.ecodesenvolvimento.org/espaco-carta-da-terra/carta-da-terrapara-criancas>.



 Carta Encíclica Laudato Si’. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/
encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>.



 Declaração e programa de ação sobre uma cultura de paz – ONU. Disponível em:
<http://cpnn-world.org/resolutions/resA-53-243B.html>.



 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <www.ohchr.org/EN/UDHR/
Documents/UDHR.../por.pdf>.

3

As sugestões são para o trabalho de formação do professor, não necessariamente para uso em sala de aula.
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 Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L8069.htm>.



 Livros do Projeto “Respeitar é preciso!”. Disponível em: <http://portaledh.educapx.com/
respeitar-e-preciso.html>.
Acessos em: 6 set. 2017.

Citações bíblicas relacionadas ao tema da CF 2018
&

& Mt 23, 8: Vós sois todos irmãos!
&

& Gn 2, 4-25: Harmonia do Paraíso
&

& Gn 3, 1-24: A violência fruto do pecado do homem
&

& Gn 4, 1-16: A morte de Abel
&

& Gn 20-24: Ruptura da aliança: o mal que se espalha
&

& Jn: Livro de Jonas: o profeta em meio à violência
&

& Sl 122 (121): Pedido de paz para Jerusalém
&

& Mc 7, 14ss: A violência presente no coração do homem
&

& Mt 16, 1-4: O sinal de Jonas
&

& Mt 5, 9: As bem-aventuranças
&

& Ap 21-22: A nova Jerusalém
&

& Dt 21, 5: Mas ela lhe disse: “Não, meu irmão! Não me faça essa violência. Não se faz uma
coisa dessas em Israel! Não cometa essa loucura”.

&

& 2 Sm 13, 12: Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: “Se vocês vieram em paz, para me
ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas, se querem trair-me e entregar-me aos meus
inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos
antepassados veja isso e julgue vocês”.

&

& 1 Cr 12, 17: Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração.
&

& Is 59, 6: Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição

dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas, louvor.

&

& Ez 28, 16: Assim diz o Soberano, o Senhor: Vocês já foram longe demais, ó príncipes de
Israel! Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de
apossar-se do que é do meu povo. Palavra do Soberano, o Senhor.

&

& Jl 3, 19: Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com
todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência.

&

& Mq 2, 2: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei
a ti: “Violência!” sem que tragas salvação?

&

& Jo 14, 27: Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.

&

& Rm 8, 6: A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
&

& Fl 4, 6-7: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente
de vocês em Cristo Jesus.
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1. “Guardemos Cristo na nossa vida, cuidemos uns dos outros, guardemos a criação com amor.”
2. “Permanecer com Jesus exige sair de si
mesmo, de um modo cansado e rotineiro de viver a fé.”

giulio napolitano/Shutterstock.com/ID/BR

Frases do papa Francisco sobre a paz

3. “Deus nos ama. Não devemos ter medo
de amá-lo. A fé se professa com a boca
e com o coração, com a palavra e com
o amor.”
4. “Ser cristão não se reduz a cumprir mandamentos, mas é deixar que Cristo tome
posse da nossa vida e transforme-a.”
5. “Se nos comportamos como filhos de Deus, sentindo-nos amados por Ele, a nossa vida
será nova, cheia de serenidade e de alegria.”
6. “É importante, neste período de crise, que cada um não se feche em si mesmo, mas se
abra com solicitude ao outro.”
7. “O Espírito Santo transforma-nos verdadeiramente e, através de nós, quer transformar
também o mundo onde vivemos.”
8. “Como seria belo se cada um de vós pudesse, ao fim do dia, dizer: ‘Hoje realizei um gesto
de amor pelos outros’.”
9. “Cada cristão é missionário na medida em que testemunha o amor de Jesus. Sede missionários da ternura de Deus!”
10. “Não vos contenteis com uma vida cristã medíocre; caminhai decididamente para a
santidade.”
11. “Diz Jesus: ‘Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância’. Essa é a verdadeira riqueza; não aquela material.”
12. “Um dom precioso que o Espírito Santo traz aos nossos corações é a profunda confiança
no amor e na misericórdia de Deus.”
13. “O Espírito Santo faz-nos olhar para os outros de modo novo, vendo-os sempre, em
Jesus, como irmãos e irmãs que temos de respeitar e amar.”
14. “Rezemos por tantos cristãos no mundo que ainda sofrem perseguição e violência. Que
Deus lhes dê a coragem da fidelidade.”
15. “Sou fiel a Cristo na minha vida diária? Sou capaz de ‘fazer ver’ a minha fé, com respeito,
mas também com coragem.”
16. “É Deus que dá a vida. Respeitemos e amemos a vida humana, especialmente a vida
indefesa no ventre de sua mãe.”
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17. “A nossa vida está verdadeiramente animada por Deus? Quantas coisas ponho antes de
Deus, em cada dia?”
18. “Viver o Evangelho é lutar contra o egoísmo. O Evangelho é perdão e paz, é o amor que
vem de Deus.”
19. “Tenho levado a palavra de reconciliação e do amor do Evangelho aos ambientes onde
vivo e trabalho?”
20. “Cada vez que seguimos o nosso egoísmo e dizemos não a Deus, arruinamos a sua história de amor conosco.”
21. “Estamos com raiva de alguém? Rezemos por essa pessoa. Isso é amor cristão.”
22. “Se encontramos o sentido da vida em Jesus, então não podemos ficar indiferentes
diante de alguém que sofre, de alguém que está triste.”
23. “Senhor, dai-nos a graça de chorarmos pela nossa indiferença, pela crueldade que existe
no mundo e em nós.”
24. “A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como ela trata os mais necessitados, quem não tem outra coisa senão a sua pobreza.”
25. “Rezemos pela paz: a paz no mundo e no coração de cada um.”
26. “Queremos um mundo de paz; queremos ser homens e mulheres de paz!”
27. “Quanto sofrimento, quanta destruição, quanta dor causou e está causando o uso das
armas.”
28. “Queremos que nesta nossa sociedade, dilacerada por divisões e conflitos, possa irromper a paz.”
29. “Que se eleve forte em toda a Terra o grito da paz.”
30. “A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade.”
31. “Possa uma corrente de compromisso pela paz unir todos os homens e mulheres de
boa vontade!”
32. “A humanidade precisa ver gestos de paz e escutar palavras de esperança e de paz!”
33. “A única guerra que todos nós podemos combater é a guerra contra o mal.”
34. “Onde virmos ódio e escuridão, procuremos levar um pouco de amor e de esperança,
para dar uma face mais humana à sociedade.”
Papa Francisco. As mensagens do Papa no Twitter. Brasília: CNBB, 2013.

A cultura de paz também pode ser cultivada pelas redes sociais.
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FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
“Vós sois todos irmãos em Cristo” (Mt 23, 8)
A violência como parte da
história do Brasil

Violência racial

Cultura da violência
As desigualdades derivam da natureza?
A violência como parte do fazer
político do Brasil hoje

A violência resultante da
desigualdade econômica
– Contra os trabalhadores rurais
– Contra comunidades tradicionais
– Investida do capital contra os
direitos dos trabalhadores
– Exploração sexual e tráfico humano

A violência como sistema no Brasil

Violência de gênero
Religião e violência

Relacionada a modelos de organização
e a práticas sociais que alcançam
um nível institucional e sistêmico de
produção e perpetuação de modos de
vida violentos

A experiência cotidiana e
institucional da violência

Ineficiência do aparato judicial
Guerra às drogas e ao tráfico de armas
Polícia e violência
Violência e direito à informação

VIOLÊNCIA
Fenômeno histórico e
político. Relações de poder

Formas de violência
no Brasil contemporâneo

Como superar a violência?

Experiências de cultivo da paz no Brasil
– Educação para a paz
– Desenvolvimento econômico
e social sustentável
– Direitos humanos

Por uma cultura de paz

– Igualdade entre os gêneros
– Participação democrática
– Comunicação participativa e livre
circulação de informações e
conhecimento

Resultado de ações e processos pautados por valores, atitudes, tradições e estilos de vida voltados a produzir a paz
na sociedade; pelo pleno respeito e pela promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.
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