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os mais nouos "sdo um bompiblico ahto": sdo senstaeisaostemas
e mobilizam afamilia e a escola

Crianga!ilustramanilejoscom
direitosfundamentais
europeus

Ainiciativa6promovida
pelo centroJacques
Delors, que convidaos
jovensafazerum
mural que 6 exposto
nas suascidades
MARIANAoLIVEIRA

As impressdes digitais de duas mdos simbolizam o direito
dprotec€o de dadospessoais.
Uma face, metade feminina e
metade masculin4 a igualdade. Duas criangas a brincar
e uma planta soridente, a
protec€o do ambiente. Estes,
sdo alguns exemplos das ilustraq6es em azulejos que os
pequenos artistas, alunos do
ensino bdsico, secunddrio e
profissional, fizeram sobre a
Carta dosDireitos ltndamentais da Unido Europeia (tIE).
O convite veio do Centro de
Idormaqdo Europeia Jacques
Deldrs (CIEJD),que chamouao
projecto "brscrever a Europa
nos muros da cidade',.
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_ A ideia surgiu o ano passa_
do no rescaldo das comemorac6es do g de Maio - Dia da
Europa. Nessa data o CIEJD.
em colabora@o com o Cento
Cultural de Bel6m, convidou
FbanCoiseShein, uma artista
com uma vasta experi6ncia
no dominio dos direitos do
Homem, para babalhar com
jovens de diversas escolas
de Lisboa sobre a Carta dos
Direitos Ftndamenta is.
Osucessoresultou nurna ex_
tensdoe adaptagaodo pncjecto.
Foi concebidoum,.adI;,, itinerante, com o objectivo dele
var a cornci6ncia da cidadania
europeiajunto daspopulac6es.
NoIinal, os azr:Iejosilusbados
s5oincluidos num p3inel que 6
orposto num local priblico da
cidade, que passa a integrar a
rede "Irucrever a Eu_ropanos
murosdacidade".

"E preciso que as pessoas
conhegam os direitos que
unem os povos europeus e
traduzem o conceito de cidadaniaewopeia. Osjovens sdo
um bom priblico alvo, porque
alem de serem mais sensiveis
a estes temas sdo multiplica_
dores de informagdo, mobilizando a familia e toda a
comunidade escolar nos proJectosem que se envolvem',.
justilica Margarida Cardoso.
administradora do CIEJD. ao
defender que a sensibilizagdo
neste campo 6 especialmente
relevaate.
"O riltimo Eurobar6metro
revela que os portugueses sdo
oscidaddodaUE que sesentem
menos europeus. Cinquenta e
um por cento ndo reconhece
sequer a cidadaniaeuropeia',,
realga

Porto, Serlra,
Alcabidechee Tondela
O projecto arrancou no ano
passado e, at6 agora, quatro
localidades j6 foram contempladas com a iniciativa.
Porto, Serpa, Alcabideche e
Tondela compdem a lista. Seguem-seTomar e Guimardes.
Este ano est6 ainda prevista
a concretizagSo de "ateliers"
em pelo menos mais duas cidades. Como objectivo Margarida Cardoso ndo esconde

que gostaria de ver um painel
em cada distrito.
A iniciativa conta com a
parceria da associaCdoInscri, re*Esrever osdireitos humaI nos, da qualFrangoise Shein 6
firndadora e daAninuu, urna
federa€o que congrega mais
. de 70associa96esde desenvolvimento local, emtodo o pais.
O patocinio da Comissdo
Nacional para as Comemorag6es do 50oAniversdrio dos
Direitos do Homem tornou
vi6veloprojecto.
"O nosso papel6 mobilizar
asorganiza$es a escalalocal",
explica David Machado, um
.dos dirigentes daAnimar, ao
referir que a dinamiza@o tem
sidoftcil "O impacto 6 elevado
porque ascidadesveem-sedignifi cadaspor participar numa.
redenacional", avalia
Ftangoise Shein tamb6m
faz um balango muito positivo: "No inicio os miridos ndo
tinham a minima ideia do
que era a Carta, mas passadas
poucas horas conseguiram
compreendercom alguma prc
fiurdidade os artigos. E muito
engragadover a progressdodo
conhecimento".
Quanto aos artigos mais
concoridos para as ilustraq6es,a protecAdodo ambiente
ganha a corrida. "Todos qu+
riam escolher o respeito pela

naturezae pelo meio ambiente", constata a artista.
A solidez da aprendizagem
6 comprovada por Paula Silva
professora do Col6gio LusoFlanc6s, no Porto, uma das
instituig6es que participararn
no projecto. "Nenhum aluno
conhecia a Carta dos Direitos
Fundamentais, mas a empatia
com Ftangoise foi muito grande e em pouco tempo eles
apreenderam muito. Agora
j6 distinguem a expressdo
Unido Europeia do conceito
de Europa", exemplilica a
docente do ensino b6sico. E
completa: "O entusiasmo foi
muito e, por isso, a experiOncia ficou bem marcada. Esta e
aforma irlealde ensino: muito
naturale saud6vel".
Apesar deas crianqas serem
os "principais clientes" dopru
jecto, nio foram os fnicos. Em
SerBa"um curso de formagdo
pmfi ssional em azulejaria para
mulheres tamb6m aderiu d iniciativaMargaridadeA nijo,
uma ceramista que deu apoio
ao "atelier'', descreveareacgdo
das participantes: "No inicio
estavam muito apreensivas,
muitas at6pensaram em faltar.
IVIasdepoisperceberam que a
Carta dos Direitos F\rndamen+eisfala de uma realidade que
faz parte do seu dia-adia e acabaram por gostar muito." r

Frangoiseoaartista
Arquit€cta uftanista defonnagio, himuito que trYangoiseSbeintroouas plantas
pelasartes visuats. Osultimc 15 anc de
vidaforaqdedicadosaosdireitohumanc.
Paris, Bruxelas, f;islloa, Haifa, Berlim,
Estocohno,Rio de Janeiro e Bremen s6o
algumasdascidadesem que deixou a sua
tatuagem.As estag6esile metro,locais de
Arcutagao di6ria, oferecema esta fundadora da rnscrire - Escrever os direitos
humanos, a denocraticidade procurada,
nuna arte que quer priblica. A esta@ode
meto do Parque emUsboa6 dissos<em-

plo. NoRiodeJaneiro, as favelas foramo
alvo.'Aarte deve terum pa.pel educativo.
Nomalnente m altgtas aoentuam sempre
o doninio critico da vida, rnns tamb6m 6
preciso conshruir", defende, ao atribuir i
arte 'ma dimensdo 6tica e social 'Os artistas n6o servem 1nr:a decorar", reforjaCabul, no Afeganistiio, 6 o projecto que se
segue. lrscrever c direitos hum€ulos nas
phredes do estAdio onde os taliban faziatn
as suas o<ecu@es 6 o desafio. Na mala leva
o humanismO euma esperianga: *Sobreviveraoprrojecto."M.O.

