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Discurso do secretário municipal de Direitos Humano s e Cidadania, Rogério 

Sottili, no 1º Seminário Municipal de Educação em D ireitos Humanos 
 
 

(14/4/14, às 9h30, na Uninove Vergueiro) 

 

Bom dia a todas e todos, 

É uma satisfação estar aqui com vocês no 1º Seminário Municipal de Educação 

em Direitos Humanos, que tem como objetivo contribuir para formação e diálogo, 

disseminar e construir conhecimento, trocar experiências e criar uma rede de 

interessados no tema. 

Cumprimento o secretário municipal de Educação, César Callegari, a quem eu 

agradeço pelo trabalho conjunto e pelo esforço de fortalecer a educação com 

qualidade social, promotora de valores republicanos e voltada para a cidadania. 

Agradeço o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, em nome da 

professora dra. Maria Nazaré Zenaide Tavares, que apoia este evento e vem 

colaborando conosco no sentido da disseminação das diretrizes nacionais para a 

educação em direitos humanos no Município. 

Cumprimento a professora Sueli Funari, 1ª colocada na categoria Professores do 

1º Prêmio de Educação em Direitos Humanos; e a Joyce Anne Semmler, 1ª 

colocada na categoria Unidades Escolares do 1º Prêmio de Educação em Direitos 

Humanos.  
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Agradeço ainda ao Eduardo Bittar, coordenador de Educação em Direitos 

Humanos da Secretaria, e toda sua equipe, que tem realizado um consistente 

trabalho na área. 

Cumprimento e saúdo todos os presentes. 

Caros, esse seminário, que pretende ser anual e acontece pela primeira vez essa 

semana, só é possível pela prioridade que o governo tem dado ao tema. No 

Programa de Metas da cidade de São Paulo, a Prefeitura assumiu o compromisso 

público de “implementar a educação em direitos humanos na rede municipal de 

ensino”, e definiu essa meta 63 como um desafio intersecretarial.  

Por isso, a programação do Seminário foi pensada, articulada e desenvolvida pela 

Coordenação de Educação em Direitos Humanos da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com o Grupo de Trabalho 

Intersecretarial de Educação em Direitos Humanos e com o Núcleo de Educação 

em Direitos Humanos da Rede Municipal de Ensino. 

A rede de educação do Município, com a representação das 13 Diretorias 

Regionais de Ensino da Cidade, é uma grande aliada no projeto de formar, 

preparar, envolver as novas gerações no desafio de construir valores para uma 

sociedade mais justa, mais livre e mais solidária.  

Esses três dias intensos de atividades envolvem discussões atuais e necessárias, 

que podem colaborar para fortalecer a atuação das unidades escolares do 

Município em seu papel educador. Enxergamos nesta oportunidade um processo 

de formação de multiplicadores em educação em direitos humanos. 

Ao longo do Seminário, teremos duas conferências magnas, uma realizada pela 

professora-titular da Faculdade de Educação da USP, Maria Victoria Benevides, e 

outra pela diretora da Faculdade de Educação da USP, professora Lisete Arelaro; 

quatro mesas com palestras de especialistas convidados para trocar ideias 

conosco, visando aprimorar nossas práticas de educação formal e de educação 

não formal em direitos humanos; uma mesa com as experiências já consolidadas 
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na rede municipal de ensino de São Paulo, contando com a participação dos 

professores e professoras envolvidos nos projetos que foram premiados na 1ª 

edição do Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos, em 2013; e vários 

grupos de trabalho temáticos, proporcionando espaços de diálogo e troca de 

experiências para agregar educadores, gestores, servidores, estudantes, grêmios, 

militantes, entidades, também coordenados por especialistas que atuarão como 

facilitadores do processo de troca de experiências, relatoria de projetos e 

apresentação de trabalhos. 

Por meio da educação em direitos humanos, temos a tarefa conjunta que nos une 

para enfrentar o imaginário social de violência na Cidade, e tornar possível a 

disputa simbólica em torno dos valores que apenas pretendem fortalecer o ideário 

de respeito, democracia e efetividade dos direitos de todos e de cada um. 

A intolerância, o racismo, o individualismo, a indiferença, a justificação das 

desigualdades, o desrespeito são as raízes de uma sociedade violenta. A 

educação em direitos humanos é o instrumento mais poderoso para superar esse 

cenário, pela construção de uma cultura de direitos. 

A partir da oportunidade aberta por este Seminário, espero que aumentem os 

estímulos para ainda mais suas práticas de educação em direitos humanos nas 

escolas.  

Inscrevam seus projetos nas edições anuais do Prêmio Municipal de Educação em 

Direitos Humanos, participem do Festival de Curtas-Metragens em Direitos 

Humanos ENTRETODOS e se envolvam nas atividades da programação 

comemorativa do Festival de Direitos Humanos que a Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania promove em dezembro.  

A participação de vocês é muito importante para construir uma São Paulo onde 

todos os estudantes e profissionais da rede municipal de ensino tenham os 

direitos humanos e a cidadania arraigados em sua formação e em seus ideais, 

ajudando a mudar a Cidade, o País e o mundo! 
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Desejo que todos aproveitem ao máximo a programação e retornem fortalecidos 

para a rotina em suas escolas, lembrando o que dizia Paulo Freire: “educação não 

transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. 

Tenham todos um excelente Seminário! 

Forte abraço e obrigado! 


