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APRESENTAÇÃO 
 

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a 
Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizam no período de 21 a 
24 de agosto de 2013 o X Seminário Internacional de Direitos 
Humanos. Podemos celebrar uma década do acontecimento deste 
evento. 

 Congresso Internacional de Direitos Humanos tem se 
constituído como um espaço importante de intercâmbio entre 
pesquisadores e estudantes, não só do Estado de Mato Grosso do Sul, 
mas, de diferentes Instituições de Educação Superior do país e alguns 
vindos do exterior. Além da participação de pessoas da academia 
(alunos e pesquisadores), tem sido também, um espaço de participação 
de lideranças de movimento sociais (afrodescendentes, indígenas, 
feministas, entre outros), estreitando o diálogo entre o conhecimento 
acadêmico e outras formas de conhecimentos.  

Este X CIDH, que tem como tema DIREITOS HUMANOS, 
INCLUSÃO E DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL - Crises e desafios do 
século XXI e vem dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos 
anos anteriores, os quais trataram sempre de temas relacionados aos 
fundamentos filosóficos, históricos e jurídicos, assim como da prática 
dos Direitos Humanos no Brasil e em outros países. Este, no entanto, 
pretende, também, ser um espaço privilegiado de interlocução sobre a 
dimensão cultural (diversidade) relacionada aos fundamentos e 
prática dos Direitos Humanos, assim como privilegiar o diálogo entre 
acadêmicos e pesquisadores nacionais com outros educadores de 
diferentes níveis e países (Espanha, EUA, Argentina), sobre as práticas 
dos Direitos Humanos em contextos interculturais, enfatizando a 
autonomia e a educação em direitos humanos.  

O I Seminário Internacional de Direitos Humanos foi realizado 
2001, com a parceria e intercâmbio entre professores/pesquisadores 
da Universidade Católica Dom Bosco e da Universidade de Salamanca/ 
Espanha. Os laços foram se ampliando através da realização de eventos 
nos dois países e com a inclusão de outras instituições internacionais 
(Complutense de Madrid/Espanha, University of Washignton/EUA, 
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Universidad de Rozário/Argentina) e instituições 5 brasileiras (UFMS, 
UEMS, UFGD, UFPB, UFPE, UMESP, UNIMEP, entre outras).  

A partir destes intercâmbios foi criado o FIDH – FÓRUM 
INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, ao qual este Seminário está 
filiado. Dessa forma, este evento contará com a participação de 
distintos professores pesquisadores de universidades nacionais e 
internacionais além de instituições ligadas á educação e aos Direitos 
Humanos, tais como: 

 

• IDHMS - Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do 
Sul; 

• CEEDHMS - Comitê Estadual de Educação em Direitos 
Humanos; 

• FUNDECT - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do 
Ensino, 

Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul; 

• MCDB - Museu das Culturas Dom Bosco (ligado á Missão 
Salesiana de Mato Grosso). 

 

Através destes vários anos de evento, chega-se a este X 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS com boa dose 
de expectativa de avançar no debate de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e a cultura. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Dia 21/08/2013 – AUDITÓRIO DO BLOCO ‘A’ 

17 horas: Credenciamento e entrega do material 

 

19h30 min.: Sessão de abertura 

Apresentações culturais (Coral da UCDB; Orquestra de Corda dos 
Índios Kaiowá/Guarani) 

Composição da mesa de autoridades (Reitor, pró-reitor, FUNDECT, 
IDHMS, CEEDH/MS, etc.) 

Hino Nacional 

 

CONFERÊNCIA de ABERTURA: 

– A confirmar 

Coordenação: Dr. José do Nascimento – IDHMS 

 21h: Lançamento de livros e outras publicações 

 

Dia 22/08/2013 - AUDITÓRIO DO BLOCO “B” 

8h - MESA 01 

DIREITOS HUMANOS E A CRISE DOS FUNDAMENTOS 

Expositores: 

Dr. Amós Nascimento – University of Washington/EUA 

Dr. Andreas Niederberger (Universidade de Frankfurt, Alemanha). 

Coordenação: Dra. Roseli Fischmann (Univ. Metodista de SP – UMESP)  

 

10h - MESA 02 

DIREITOS HUMANOS – HISTÓRIA E HISTÓRIAS ENTRE O GLOBAL E 
O LOCAL 
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Expositores: 

Dra. Mª Esther Martinez Quinteiro (USAL) 

Dra. Aida Monteiro (UFPE) 

Dra. Roseli Fischmann (UMESP) 

Coordenação: Dra. Ana Paula Martins Amaral (UFMS) 

 

14h: Apresentação de trabalhos conforme os GTs e OFICINAS 

 

GRUPOS TEMÁTICOS: 

1. Multiculturalismo, interculturalidade e Direitos Humanos 

Coord. Vanderléia Paes L. Mussi (UFMS) e Dr. Jorge Christian 
Fernández (UFMS) 

2. Povos tradicionais, autonomia e Direitos Humanos 

Coord. Antonio H. A. Urquiza (UFMS), Dra. Roseli Fischmann 
(UMESP) e José Paulo Gutierrez (UFMS) 

3. Políticas públicas, minorias e Direitos Humanos 

Coord. Joana Mª M. Machado (UCDB), Mônica Adams (UCDB), 
Edson Luiz Xavier (UCDB) e prof. Saldanha (UFMS) 

4. Educação em Direitos Humanos e Inclusão 

Coord. Getúlio R. de Lima (UFMS), Carina Elisabeth Maciel 
(UFMS) 

5. Filosofia e fundamentos teóricos dos Direitos Humanos 

Coord. José Moacir de Aquino (UFMS), José Manfroi (UCDB) e 
Maucir Pauletti (UCDB) 

6. Direitos Humanos e situações de fronteira: migração, trabalho 

escravo, trafico de seres humanos e questões ambientais 

(sustentabilidade) 

Coord. Ana Paula M. Amaral (UFMS), Cícero Rufino Pereira 
(MPT) e Michel Flumian (UFMS) 

BLOCO “A” 
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19h - MESA REDONDA 1 

Demarcação de Terras Indígenas em MS 

Coordenação: Maucir Pauletti (UCDB) 

Luis Eloy (Advogado indígena); 

Dr. Marco Antônio (MPF) – a confirmar; 

  

Dia 23/08/2013 – AUDITÓRIO DO BLOCO ‘A’ 

8h - MESA 03 

DIREITOS HUMANOS E AS REGRAS DE EXCEÇÃO NA AMÉRICA 
LATINA 

Expositores: 

Dra. Alicia Cabezudo (Universidade Rozário / Argentina) 

Dr. Jorge Christian Fernández (UFMS) 

Coordenação: Maucir pauletti (UCDB) 

 

09h30 min. – 09h 45 min. - INTERVALO 

 

10h -  MESA 04 

COMISSÃO NACIONAL DA MEMÓRIA E VERDADE E OS DIREITOS 
HUMANOS 

Expositores: 

Dr. Solon Eduardo Annes Viola (UNISINOS) 

Dra. Caroline Silveira Bauer (UFPEL – Consultora da UNESCO e da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos) 

Coordenação: Dr. Neimar Machado de Souza (UFGD) 

 

14h – Apresentação de trabalhos conforme os GTs. 
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19h - MESA REDONDA 2 

Direitos Humanos e a Ditadura em Mato Grosso do Sul 

Debatedor: Getúlio R. de Lima (UFMS) 

Dra. Raimunda Luzia de Brito (Políticas para Igualdade Racial/MS – 
SEPIR) 

Joatan Loureiro (presidente da Comissão de Direitos Humanos-
OAB/MS) 

Lairson Palermo (Comissão da Memória e Verdade – OAB/MS)  

 

Dia 24/08/2013 – AUDITÓRIO DO BLOCO ‘A’ 

 

8h -  MESA 05 

DESAFIOS DOS DIREITOS HUMANOS PARA EUROPA E EUA  

Expositores: 

Dr. Amós Nascimento (UW/EUA) 

Dra. Mª Esther Martinez Quinteiro (USAL / Espanha) 

Dr. Andreas Niederberger (Universidade de Frankfurt, Alemanha). 

Coordenação: Cícero Rufino Pereira (MPT) 

 

10H - MESA 06 

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA BRASIL E 
AMÉRICA LATINA  

Expositores: 

Dra. Alicia Cabezudo (Universidade Rozário / Argentina) 

Dr. Solon Eduardo Annes Viola (UNISINOS) 

Dra. Aida Monteiro (UFPE) 
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Dra. Roseli Fischmann (UMESP)  

Coordenação: Dra. Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas (FADIR/UFMS) 

 

11h30min. – CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO 

 

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO GRUPOS DE 
TRABALHO 

 

1. Multiculturalismo, interculturalidade e Direitos 

Humanos 

Coord. Vanderléia Paes L. Mussi (UFMS) e Dr. Jorge Christian 
Fernández (UFMS) 

 

SESSÃO 01 - Dia: 22 de Agosto de 2013 – 14h - Sala: F 001 
Bloco A 

 

 AS CRIANÇAS GUARANI E KAIOWÁ: PRODUÇÃO E 
APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO NA RESERVA PORTO 
LINDO/JAKAREY – MS 

Beatriz dos Santos Landa 

 

 CONVERGÊNCIA DE HIGIENE CORPORAL E CUIDADOS EM 
SAÚDE NA EXTENSÃO COM CRIANÇAS INDÍGENAS 

Bruna Moura Araujo 

Bruna Laíz Malhorquim Colete 

Vânia Sobrinho Ventura  

 Crislaine Xavier de Azevedo 
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 REFLEXÕES SOBRE A CRIANÇAS E INFÂNCIAS KAIOWÁ 
Joziane de Azevedo Cruz 

 

 CUIDANDO DE CRIANÇAS INDÍGENAS: A BRINQUEDOTECA 
MITÃ ROKA-OVOKU KOMOHIKU KALIVÔNO 

Kawane Lopes Alexandre  

Nayaf Criss Nelson Lopes 

Euller Miller Martins Almeida 

Anaidine dias 

Orientação: Margareth Soares Dalla Giacomassa 

 CRIANÇAS EM FRONTEIRAS E DIREITOS SOCIOCULTURAIS EM 
QUESTÃO 

Joel Silveira Ledesma 

 

 OS CONFLITOS AGRÁRIOS ENTRE ÍNDIOS E NÃO ÍNDIOS: OS 
DESDOBRAMENTOS HISTÓRICOS DO CONTATO E A 
INTERCULTURALIDADE COMO POSSIBILIDADE DE DIALOGO 

Tayaná Carolini Felizardo Bastos 

 

 A LEITURA E TECNOLOGIA NA ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE A 
FORMAÇÃO DISCURSIVA E TECNOLÓGICA DE PROFESSORES 
INDÍGENAS – PIBIC 

Gustavo Henrique Da Cunha Moura 

Neli Porto Soares Betoni Escobar Naban 

 

 CIRCUNCISÃO FEMININA E DIREITOS HUMANOS 
Bruno Abrahão De Araújo 

 

 INTERCULTURALIDADE,  OS DIREITOS HUMANOS E AS 
MULHERES 

Ana Maria Colling 

Losandro Tedeschi  
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 EDUCAÇÃO E REALIDADE: A COMPREENSÃO DAS MULHERES 
SOBRE AS NOTÍCIAS RELACIONADAS AO 8 DE MARÇO 

Marcelo Da Silva Pereira 

 

 BANNER - EDUCAÇÃO ESCOLAR E IDENTIDADE CULTURAL NA 
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARLOS 

Crislaine Siqueira 

 

 

SESSÃO 02 - Dia: 23 de Agosto de 2013 – 14h - Sala: F 001 
Bloco A 

 REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS QUILOMBOLAS EM 
MATO GROSSO DO SUL 

Antonio Hilario Aguilera Urquiza 

Sônia Rocha Lucas  

Tania Milene Nugoli 

 

 A QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL NO CED SÃO FRANCISCO DE SÃO 
SEBASTIÃO/DF: TENSÕES, CONFLITOS E OMISSÕES 

Nair Heloisa Bicalho De Sousa 

Ivair Augusto dos Santos  

 

 MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDADE: REFLEXÕES 
SOBRE DIREITOS HUMANOS E DIFERENTES CULTURAS NA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Marta Thais Leite Dos Santos 

 

 O DIREITO A UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR MULTICULTURAL: AS 
COMPREENSÕES DE DOCENTES DE HISTÓRIA 

José Bonifácio Alves Da Silva 
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 PRINCÍPIO DA IGUALDADE: INTRODUÇÃO A UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA ENTRE AS DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 E O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO 
AMERICANO 

Bruna Franceschini 

 

 AVANÇOS E DESAFIOS DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL NO 
BRASIL 

Leila Maria De Azeredo Santana 

Márcio Antônio Magalhães Canedo 

 

 A DESCARACTERIZAÇÃO DA SOBERANIA ESTATAL EM FACE DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

Marli Marlene Moraes Da Costa 

Fabiano Rodrigo Dupont 

Rodrigo Cristiano Diehl 

 

 OS JESUÍTAS E A EDUCAÇÃO NO BRASIL COLÔNIA: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES (1549-1759) 

Vânia Lima De Almeida 

 

 PERIFOBIA: DESRESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 
Wilson José Gonçalves 

 

 ANTROPOLOGIA SIMÉTRICA E SABER AMBIENTAL AMERÍNDIO: 
POR UMA POSSIBILIDADE AMBIENTAL 

Yan Leite Chaparro 

  OFICINA EDUCAÇÃO EM SAÚDE : HIGIENE DAS MÃOS 
Flávia Leal 

Larissa Cauz Rinaldi 

Sidlainy Nascimento Silva 

Orientadora Margareth Soares Dalla Giacomassa 
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2. Povos tradicionais, autonomia e Direitos Humanos 

 

Coord. Antonio H. A. Urquiza (UFMS), Dra. Roseli Fischmann 
(UMESP) e José Paulo Gutierrez (UFMS) 

 

SESSÃO 01 - Dia: 22 de Agosto de 2013 – 14h -Sala: F 004 
Bloco A 

 

 IMPASSES JURÍDICOS DA DEMARCAÇÃO E INDENIZAÇÃO DAS 
TERRAS INDÍGENAS 

Edson Luiz Xavier 

 

 OS DIREITOS INDÍGENAS NA CRFB/1988, A PERSPECTIVA DOS 
DIREITOS HUMANOS NA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS: UMA 
RELAÇÃO COM O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Guilhermoe Lencine 

 

 O IMPACTO DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DOS KAIOWA E 
GUARANI DE MATO GROSSO DO SUL 

José Henrique Prado 

 

 LEGISLAÇÃO PENAL APLICADA AO ÍNDIO: DO CUMPRIMENTO DE 
PENA NO ÓRGÃO INDIGENISTA PRÓXIMO A SUA COMUNIDADE – 
APLICAÇÃO DO § ÚNICO DO ART. 56 DA LEI 6.001 DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 1973. 

Luiz Henrique Eloy Amado 

Lílian Raquel Ricci Tenório 

 

 CONTRIBUIÇÕES LATINO-AMERICANAS PARA A AFIRMAÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS: OS REFLEXOS DOS DEBATES FILOSÓFICOS 
SOBRE A CONQUISTA INDÍGENA PARA A (RE)CONSTRUÇÃO DE UM 
DISCURSO DOS DIREITOS HUMANOS  

Natália Ostjen Gonçalves 

Raquel von Hohendorff  
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 A BUSCA DO BOM VIVER: A INTERFACE DA SAÚDE E TERRITÓRIO 
ENTRE OS KAIOWÁ E GUARANI EM SITUAÇÃO DE ACAMPAMENTO 

Antonio Hilario Aguilera Urquiza 

 Gabriela B. L. e Santos 

 

 CRIANÇAS E ADOLESCENTES KAIOWÁ E GUARANI EM SITUAÇÃO DE 
ACAMPAMENTO NO SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – 
DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
TRADICIONAL E FORMAL 

José Paulo Gutierrez 

Antonio Hilário Aguilera Urquiza  

 

 SUICÍDIO DOS GUARANI/KAIOWÁ. COMPREENDENDO 
PSICANALITICAMENTE O VIVER OU MORRER POR SUA CULTURA E 
DIREITOS 

Josiane Emilia Do Nascimento Wolfart 

Regina Mara Jurgielewecz Gomes 

 

 ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS E ORGANIZACIONAIS DO POVO 
GUARANI E KAIOWÁ E O CASO DOS KAIOWÁ DE PANAMBIZINHO 

Joziane De Azevedo Cruz 

 

 ALIMENTAÇÃO TERENA E SUAS RESSIGNIFICAÇÕES NA SOCIEDADE 
DO CONSUMO 

Gabrielle Franco Do Amaral 

 

SESSÃO 02 - Dia: 23 de Agosto de 2013 - Sala: F 004 Bloco A 

 RELAÇÕES SOCIEDADE E NATUREZA NO ÂMBITO DA ESCOLA 
INTERCULTURAL INDÍGENA DA ALDEIA BURITI (MS) 

Suzete Rosana De Castro Wiziack  

Icléia Albuquerque de Vargas  
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 A ”NOVA” ABORDAGEM PSICOLÓGICA JUNTO AS COMUNIDADES 
INDÍGENAS GUARANI KAIOWÁ 

Saulo Cassimiro 

Luiz Henrique Eloy Amado 

 

 BANNER - O PAPEL DA MULHER DENTRO DA FAMÍLIA EXTENSA 
E DO TEKOHA 

Suziane Alcará Dias 

 

 POVOS TRADICIONAIS E A PRODUÇÃO DA VIDA: MARCAS DA 
CULTURA DE LUTA E DE RESISTÊNCIA PELO DIREITO DE 
EXISTIR.  

Marilia de Almeida Silva 

Edson Caetano 

 

 ETNO-HISTÓRIA E A NEGAÇÃO ONTOLOGICA DA DIFERENÇA 
João Filipe Domingues Brasil 

Neimar Machado de Sousa 

 

 A CONQUISTA DA AUTONOMIA FEMININA ATRAVÉS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO: CAPITAL SOCIAL E AGENDA 
POLÍTICA 

Simone Andrea Schwinn 

Marli M. M. da Costa 

 

 A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: 
UM OLHAR PARA SEIS COMUNIDADES DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA 
EDUCAÇÃO. 

Tania Milene Nugoli 

Sonia Lucas Rocha  

Antonio Hilário Aguilera Urquiza – UFMS.  
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 JULGAMENTO DO BRASIL PERANTE A CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - EFETIVIDADE DA 
SENTENÇA VS AUTONOMIA JURÍDICA 

Alana Camargo Tomazini 

 

 A DIVISÃO POLÍTICA DAS ASSOCIAÇÕES DOS EX-COMBATENTES 
DO BRASIL DURANTE O PERÍODO DA DITADURA CIVIL-MILITAR 
– 1964-1985: AUTONOMIA E O DIREITOS DOS VETERANOS DA 
FEB NO BRASIL  

Márcio Aparecido Pinheiro Da Silva 

 

3. Políticas públicas, minorias e Direitos Humanos 

Coord. Joana Mª M. Machado (UCDB), Mônica Adams (UCDB), 
Edson Luiz Xavier (UCDB) e prof. Saldanha (UFMS) 

 

SESSÃO 01 - Dia: 22 de Agosto de 2013 – 14h - Sala: B 001 
Bloco A 

 

 DIREITOS HUMANOS E ATIVISMO JUDICIAL: DA CONQUISTA 
DOS DIREITOS HUMANOS À SUA EFETIVAÇÃO NA CF/88 E OS 
PARÂMETROS DA ATUAÇÃO JUDICIAL 

Adriana Sousa Barbosa 

 A POLÍTICA EDUCACIONAL NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DE 
CORUMBÁ-MS (1984-1996). 

Celeida Maria Costa De Souza E Silva 

  

 MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO: UMA ANÁLISE DO MST NO 
ASSENTAMENTO 17 DE ABRIL EM NOVA ANDRADINA MS. 

Ana Paula Alves Da Silva 

Fernando Silva Teixeira Filho 

 

 O SISTEMA REGIONAL DE CONTROLE DE EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS ECONÔMICOS SOCIAIS CULTURAIS 
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Bruno Abrahão De Araújo 

  

 FRUTOS DO CERRADO COMO ALIADO NA PROTEÇÃO DO 
DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. 

Camila Aparecida Marques De Morais 

 

 TERRA TRADICIONALMENTE OCUPADA: O LOCAL DE DIREITOS 
COLETIVOS 

Luiz Henrique Eloy Amado 

Saulo Cassimiro 

  

 O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E SUA APLICAÇÃO EM 
FACE DA QUESTÃO INDÍGENA: BREVES ANOTAÇÕES À LUZ DO 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA 

Marco Antonio Rodrigues 

 

 MULHERES E FAMÍLIA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA 
AGRÁRIA SANTA ROSA E GUAÇU NO MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ-
MS.  

Marina Santos Pereira 

  

 DO COLONIALISMO À CONTEMPORANEIDADE: A GÊNESE DA 
EXCLUSÃO INDÍGENA E SEU REFLEXOS NA (IN)SUFICIÊNCIA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS PARA POVOS INDÍGENAS 

Natália Ostjen Gonçalves 

 

 VIOLÊNCIA CONTRA INDÍGENAS EM DOURADOS: ANÁLISE DAS 
NOTIFICAÇÕES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE 
NOTIFICAÇÃO (SINAN) 

Deusdete Junior Santos 

 QUE DIREITOS PARA QUAIS HUMANOS? 
Giovana Barbieri Galeano 

Andrea Cristina Coelho Scisleski 
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SESSÃO 02 - Dia: 22 de Agosto de 2013 – 14h - Sala: B 004 
Bloco A 

 

 A MILITÂNCIA DO MOVIMENTO HOMOSSEXUAL BRASILEIRO 
NA ABERTURA: AS PROPOSTAS E AS REPERCUSSÕES NO 
CENÁRIO SOCIOPOLÍTICO 

Andrew Feitosa Do Nascimento  

Diego Aparecido Cafola 

 

 A ADOÇÃO POR PARES DO MESMO SEXO: CONFIGURAÇÕES 
Anna Paula Oliveira Silva 

  

 FAMILIARES DISSIDENTES À HETERONORMATIVIDADE 
REFLEXÕES SOBRE GÊNERO E TRABALHO: AS REDES DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
MULHERES 

Grazihely Berenice Fernandes Dos Santos Paulon 

 

 MÚLTIPLOS OLHARES. AS PERSPECTIVAS DE DOIS GRUPOS DE 
MULHERES SOBRE OS DIREITOS HUMANOS. 

Greciane Martins De Oliveira 

Lidiane Kasiorowski Borges 

Nathália Eberhardt Ziolkowski 

 

 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO 
LGBT 

Laura Souto Maior Kerstenetzky 

Maíra Souto Maior Kerstenetzky 
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 MAPA DA VIOLÊNCIA 2012: HOMICÍDIOS DE MULHERES NO 
BRASIL UMA REFLEXÃO SOBRE ESTA REALIDADE NO ESTADO 
DO MS 

Lilian Aguilar Teixeira 

Débora Fernanda Haberland 

 

  (DES) CONSTRUINDO CORPOS: PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 
FEMININA SOB A ÓTICA DAS RELAÇÕES DE GÊNEROS, CLASSES 
E RAÇAS/COR 

Luciana Codognoto Da Silva 

Wiliam Siqueira Peres 

 

 A HOMOSSEXUALIDADE E A EXCLUSÃO SOCIAL NAS RELAÇÕES 
DE TRABALHO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE SOB UM PONTO 
DE VISTA SÓCIO-JURÍDICO. 

Marcus Paulo Dutra Ferreira 

Arlinda Cantero Dorsa 

  

 MUDANÇA DE NOME E DE IDENTIDADE DE GÊNERO: UMA 
QUESTÃO DE DIREITOS 

Rosely A. Stefanes Pacheco 

Carlos Rodrigues Pacheco 

Isabela Stefanes Pacheco 

 

 GÊNERO E CLASSE SOCIAL: A DIGNIDADE DAS MULHERES EM 
BUSCA DE AUTONOMIA EM UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA 

Bárbara Guimarães Pacheco 

Angela Aparecida da Cruz Duran  
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 SESSÃO 03 - Dia: 23 de Agosto de 2013 – 14h - Sala: B 005- Bloco A 

 

 VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA: O “PROJETO ESCOLA 
QUE PROTEGE EM DOURADOS∕MS” 

Andreia Penco Faria 

 Ademir Gebara 

 

 POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
PROCESSO DE FORMAÇÃO SOBRE O ECA NO ENSINO A 
DISTÂNCIA 

Danieli Souza Bezerra 

   

 EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: CRIANÇA PEQUENA É 
SUJEITO DE DIREITOS. 

Ivanilde Dos Santos Mafra 

 

 INFÂNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: AVANÇOS E 
CONTROVÉRSIAS 

Juliana Boldrine Abrita 

Anita Guazzelli Bernardes 

Camilla Fernandes Marques 

 

 AS CONCEPÇÕES DE VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS PARA 
ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA NO SERTÃO DE 
PERNAMBUCO 

Kalline Flávia Silva De Lira 

 

 A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA 
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 

Kerllen Rosa Da Cunha Bonome 
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 CAPSI DIREITO DOS JOVENS A SAÚDE  
Keyth Gimenez Goyano 

Andrea Cristina Coelho Scislescki 

 

 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES E A GARANTIA DE DIREITOS 

Vanessa Carolina Costa  

 

 ATENÇÃO INTEGRAL EM SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE PESSOAS 
SOB A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS, DO EXERCÍCIO DA 
LIBERDADE 

Estela Márcia Rondina Scandola 

 

 A ATUAÇÃO DO ESTADO FRENTE AOS PORTADORES DO 
TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: 

Muriel Amaral Jacob 

Elisabeth Maria de Mendonça 

  

SESSÃO 04 - Dia: 23 de Agosto de 2013 – 14h - Sala: B 001 
Bloco A 

 

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA: UM INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS PARA A PESSOA IDOSA 
Alana Duarte Dos Santos Boaventura 

Vanessa Cristina L. C. Ferreira da Palma  

 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS MORADORES DE RUA E SUAS PRÁTICAS EM 

CAMPO GRANDE - MS  
Andressa Meneghel Arruda 

Lilian Aguilar Teixeira 

Luciane Pinho de Almeida 
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 GENEALOGIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECICONADAS À SITUAÇÃO DE 

RUA NO BRASIL: A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE INTELIGIBILIDADE EM 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Ariany Da Silva Villar 

Anita Guazzelli Bernardes  

 

 VIDA ZOÉ: INVESTIGAÇÃO A PARTIR DAS PRÁTICAS DE CUIDADO VOLTADAS 

PARA HANSENÍASE  
Camilla Fernandes Marques 

Anita Guazzelli Bernardes 

Julina Boldrine Abrita 

 

 DESAFIOS DA BIOÉTICA NO PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

FRENTE A EFETIVAÇÃO DOS DIREITO FUNDAMENTAIS. 
Eduardo Freitas Murta 

Michel Ernesto Flumian 

Ricardo Dutra Aydos 

 

 GEMIDO DOS EXCLUÍDOS: A PRODUÇÃO SOCIAL DO ADOECIMENTO 
Jacir Alfonso Zanatta 

Márcio Luís Costa 

  

 PRÁTICAS PSICOLÓGICAS NO ÂMBITO JURÍDICO 
Suyanne Nayara Dos Santos 

Andrea C. C. Scisleski 

 

 UMA NOVA VISÃO JURIDICA SOBRE A INTEGRAÇÃO DOS POVOS E OS 

INTERESSES ECONOMICOS NO CENÁRIO MUNDIAL 
Vilma Maria Inocencio Carli 

  



 

- 39 - 

 

 BANNER - COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MATO GROSSO DO SUL E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Sônia Rocha Lucas 

Antonio Hilario Aguilera Urquiza  

Tania Milene Nugoli 

 POLÍTICAS PÚBLICAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MATO GROSSO 

SUL: DIAGNÓSTICO DE EXECUÇÃO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS. 
Tania Milene Nugoli 

Sonia Lucas Rocha  

Antonio Hilário Aguilera Urquiza 

 

 

SESSÃO 05 - Dia: 23 de Agosto de 2013 – 14h - Sala: B 004 
Bloco A 

 

 DO LUXO AO LIXO: GLAMOUR E ABANDONO DA ANTIGA 
RODOVIÁRIA DE CAMPO GRANDE 

Diego Aparecido Cafola 

Andrew Feitosa do Nascimento 

 

 POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS: O PROGRAMA 
UNIVERSIDADE PARA TODOS E A INSERÇÃO DO NEGRO NA 
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Cleber Affonso Angeluci 

 

 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS PARA 
UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO 

Clovis Gorczevski 

Letícia Regina Konrad 

  

 EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DO PROJETO “OAB VAI À ESCOLA” NAS UNIDADES 
DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS 

Eugenia Portela DE Siqueira Marques 

Helena Clara Kaplan  

 



 

- 44 - 

 

 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: FUNDAMENTOS E 
PRÁTICA 

Jatene DA Ccosta Matos 

Denilson da Silva Domingues 
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 DISSENSO E CONSENSO EM TERRAS DO OESTE: ÉTICA DISCURSIVA 
DE APEL E OS DIREITOS HUMANOS REFERENTE À PROPRIEDADE DA 
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Bruno Vinícius Silva da Cunha 

  

 CONSTRUINDO UM CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS: 
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Letícia Regina Konrad 

Simone Andrea Schwinn 

 

 POR UMA CONDIÇÃO ÉTICA DA COMPAIXÃO NUMA SOCIEDADE 
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Lucas Fernando Gonçalves 
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DA DIFERENÇA NA PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS 

Pedro Rauber 

  

  A CONSEQUÊNCIA DOS DIREITOS: A RESISTÊNCIA COMO UM 
PRINCÍPIO BÁSICO 
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DIREITOS 

Josimara Dos Reis Santos 

Beatriz dos Santos Landa 

 

 TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL: PLANO NACIONAL DE 
ENFRENTAMENTO, EIXO DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS 

Lilian Aguilar Teixeira 

Luciane Pinho de Almeida 

 

 OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO COMO 
FUNDAMENTO PARA A PROTEÇÃO DO TRABALHO DO 
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DA INDUSTRIALIZAÇÃO E DA MIGRAÇÃO 

Leandro Henrique De Araújo Leite 

Heitor Romero Marques 



 

- 50 - 

 

 

SESSÃO 02 - Dia: 23 de Agosto de 2013 - Sala: F 008 -  Bloco A 

 

 O VAI VEM DAS MIGRAÇÕES: FAZER-SE MIGRANTE 
Marciana Santiago De Oliveira 

 

 MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS ENTRE PAÍSES DO MERCOSUL: 
COMO GARANTIR O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E O 
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CRIANÇAS EM FRONTEIRAS E DIREITOS SOCIOCULTURAIS EM QUESTÃO 

Joel Silveira Ledesma1 

 

RESUMO 

Neste artigo proponho tecer algumas discussões acerca do contexto de fronteira 
Brasil/Paraguai no estado de Mato Grosso do Sul, em específico sobre os direitos 
socioculturais das crianças nas escolas. A problemática diz respeito ao modo de como 
as crianças que vivem na fronteira compreendem e lidam com a diversidade cultural, 
sobretudo nas escolas. O enfoque central nas representações das crianças sobre a 
situação de fronteira revela uma nova perspectiva de análise, tal qual proposto pela 
Antropologia da criança. Ao passo que, ainda são incipientes as políticas públicas nas 
escolas de fronteira, e um desafio muito grande de se trabalhar com a diversidade 
cultural por parte desta instituição. 

 

Palavras-chave: Fronteira; Antropologia da criança; direitos socioculturais 
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INTRODUÇÃO 

Pretendo neste trabalho tecer algumas discussões e reflexões iniciais sobre a 
temática que envolve o contexto fronteiriço do estado de Mato Grosso do Sul. O 
trabalho de pesquisa busca de forma geral fazer uma análise tendo como 
sujeitos/objeto de pesquisa as crianças oriundas de famílias paraguaias ou indígenas 
que estudam do lado brasileiro da fronteira com o Paraguai. Assim, o local ao qual me 
refiro são as cidades de Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Ponta Porã. A problemática a 
ser observada nestes locais, sobretudo nas escolas, diz respeito ao modo de como 
essas crianças participam de uma condição de diversidade cultural. Identificando 
dificuldades ocasionadas, relações entre os estudantes e o papel da escola no que 
tange essas relações de diversidade cultural. 

 

CONTEXTO MULTICULTURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

O estado de Mato Grosso do Sul é um espaço marcado por fronteiras. 
Considerado o segundo estado com maior população indígena do país, é possível ainda 
percebermos um ambiente fronteiriço visto sua proximidade com outros dois países: 
Paraguai e Bolívia e também na existência de comunidades quilombolas e populações 
ribeirinhas. 

A questão da “fronteira” no Mato Grosso do Sul é assunto bastante comum 
tanto em termos geográficos, como social, político e cultural. Contudo, nesse contexto 
de fronteiras, é importante ressaltar que a convivência pode ser marcada por 
diferentes contextos e tensões. Nesse sentido a complexidade acaba por demandar o 
desenvolvimento de pesquisas de diversas naturezas para uma melhor compreensão 
do “outro”. 

Tendo em vista o espaço multicultural do estado, o objetivo deste de trabalho é 
discorrer sobre a relação de fronteira que se estabelece entre crianças estudantes de 
escolas localizadas em cidades de fronteira no Mato Grosso do Sul com o Paraguai, 
quais sejam, Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Ponta Porã.  

O município de Aral Moreira está situado no sudoeste do estado com área de 
1.655,660 km2 e população de 10.251 habitantes2. Diferente de outras cidades que 
fazem fronteira com o Paraguai, Aral Moreira não tem uma cidade constituída no país 
vizinho. É uma curta formatação territorial. Assim, esse fato justifica-se para uma 
comparação entre as outras cidades, uma vez que podem constituir realidades 
distintas. Já Coronel Sapucaia está localizada no sul do estado, com população de 
14.064 pessoas e com área de 1025.050 Km²3 fazendo fronteira “seca” com Capitán 
Bado/PY. Além da fronteira direta com o outro país existe uma reserva indígena 

                                                           
2
 Dados obtidos no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) disponível em 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=500124 acesso em 01/07/2013 as 
14h00 
3
 Idem. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=500315&search=Mato%20Grosso%
20do%20Sul|Coronel%20Sapucaia acesso em 01/07/2013 as 14h15 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=500124
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=500315&search=Mato%20Grosso%20do%20Sul|Coronel%20Sapucaia
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=500315&search=Mato%20Grosso%20do%20Sul|Coronel%20Sapucaia
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próxima (Aldeia Taquapiri) de índios da etnia Guarani Kaiowá o que irá render uma 
situação de fronteira diferente das demais, constatado a presença indígena nas escolas 
brasileiras. 

As cidades de Ponta Porã (BR)4 e Pedro Juan Caballero (PY) formam uma região 
de “fronteira seca” e são consideradas “cidades gêmeas” isto é, existe uma 
proximidade muito grande desses territórios tanto em termos geográficos quanto em 
termos de relações socioculturais. Basicamente o contato entre essas populações é 
ainda mais favorecido atualmente pela experiência turística, “(e)sses dois núcleos 
caracterizam-se por um elevado e constante fluxo de pessoas e de mercadorias, 
facilitado por sua condição de conurbação”, como observou Banducci Júnior (2010). 

Tendo em vista esses três espaços fronteiriços, a investigação baseia-se em 
duas perguntas centrais de reflexão: 1) Como será que essas escolas trabalham a 
questão das diferenças culturais, tendo em vista a necessidade do cumprimento de 
uma matriz curricular que nem sempre está preocupada com isso? 2) Se a escola com 
seu conteúdo programático nem sempre consegue dar conta dessas diferenças 
culturais, como será, então, que os estudantes dessas escolas negociam suas 
compreensões acerca dessa questão? 

CONTEXTUALIZANDO FRONTEIRAS  

A descoberta do “outro” há muito tempo tem demandado um campo de 
análises, reflexões, etnocentrismos, conflitos, intolerância, genocídios, violência física 
e simbólica entre outras tensões. A grande “fronteira humana” se destaca atualmente 
ainda como assunto polêmico e carregado de vários posicionamentos. Essa diversidade 
humana se manifesta na sociedade por meio de vários aspectos socioculturais (gênero, 
religioso, político, geracional, de nações, classes sociais, entre outros).  

Portanto, o entendimento de fronteira que estabeleço aqui é aquele que não se 
restringe a limite geográfico de Estados nacionais (RAFFESTIN, 2005: p. 9-10)5, ainda 
que o foco esteja privilegiado no contexto do espaço de fronteira entre o Brasil e o 
Paraguai. O contexto analisável de fronteiras estará pautado sobretudo, nas relações 
socioculturais em específico e nas relações fronteiriças de forma geral. 

Na mesma perspectiva Martins 2012 acrescenta que muito mais que limite 
geográfico ou divisão, ao que tange os aspectos sociais, culturais e políticos de uma 
região observa-se uma complexidade que dá margem a conflitos ideológicos, fluxos de 
relações socioculturais, representações e relações de poder. Segundo MARTINS 

[...] a fronteira de modo algum se reduz e se resume a fronteira geográfica. Ela 
é fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada pela 
barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, fronteira de cultura e visões de mundo, 

                                                           
4
 População formada por 77.872 pessoas e área de 5.330,448. Disponivel em 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=500660&search=Mato%20Grosso%
20do%20Sul|Ponta%20Por%C3%A3 acesso em 01/07/2013 as 14h32 
5
 Esta discussão encontra-se no prefácio feito por esse autor no livro organizado por MACHADO DE 

OLIVEIRA, Tito C. Território sem limites – estudos sobre fronteiras. Campo Grande: Ed. UFMS, 

2005, p. 09-15. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=500660&search=Mato%20Grosso%20do%20Sul|Ponta%20Por%C3%A3
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=500660&search=Mato%20Grosso%20do%20Sul|Ponta%20Por%C3%A3
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fronteira de etnias, fronteira de história e da historicidade do homem. E sobretudo, 
fronteira do humano. (2012: p. 11). 

Assim, MARTINS (2012) nos remete a ideia de que a fronteira é subjetiva, sendo 
lugar da alteridade, do encontro de diferentes tempos e espaços. 

As “Crianças em fronteiras” – este título segue esta perspectiva de análise, 
tendo em vista que as crianças estão inseridas em várias fronteiras que não se limitam 
ao espaço geográfico, ainda que a pesquisa esteja localizada na “divisa” desses países. 
As fronteiras culturais podem ocasionar uma série de relações, que muitas vezes 
dificultam o convívio, a interação, o aprendizado entre outros. 

Em se tratando de relações entre os agentes sociais da fronteira, podemos 
constatar segundo ALBUQUERQUE (2008) que existe uma dinâmica nas fronteiras, isto 
é, as relações de identidade são caracterizados por constantes estigmas dos brasileiros 
em relação aos paraguaios reafirmado no senso comum, que coloca os paraguaios 
como povo “atrasado”, “desleal”, “sem espírito empreendedor”6, etc. Por outro lado, 
os paraguaios acabam considerando a população brasileira como “nação imperialista” 
e “arrogante”7. Mesmo compreendendo que tais manifestações simbolizem 
assimetrias entre as classes sociais e as nações, entendo também que “[...] as relações 
de poder entre os grupos sociais não são estáticas e consolidadas.” (ALBURQUERQUE, 
2008). . 

Assim, destaco que essa pesquisa de modo geral centra-se na análise das 
relações fronteiriças entre brasileiros e paraguaios. Especificamente o recorte está nas 
crianças - a proposta é, compreender como essas crianças negociam entre si a 
diversidade existente em seu ambiente escolar, observando a maneira como 
equacionam o que é aprendido em casa com as práticas de socialização que 
estabelecem na interação escolar, no contato com outros estudantes, vindos de 
culturas bastante diferentes.8 Ocasionado pelo fluxo de pessoas, as relações de 
parentesco ou outros motivos, que levam os paraguaios que nascem do lado brasileiro 
a registrarem seus filhos no Brasil, possuindo assim a nacionalidade brasileira e 
estando aptos a estudar nas escolas brasileiras. 

É neste contexto específico do estado que discorro sobre a importância de uma 
discussão pautada nas relações cotidiana de crianças que estudam em escolas que 
fazem fronteira com o Paraguai. 

A proximidade com o Paraguai fazem com que essas escolas recebem crianças 
oriundas de famílias paraguaias ou de famílias indígenas, e algumas até que residem 

                                                           
6
 As aspas aqui marcam o uso de expressões do senso comum que no desenvolver da presente pesquisa 

deverão ser contextualizadas e problematizadas. 
7
 Idem. 

8
 Essa discussão também poderia ser observada a partir dos conceitos de "home" e "location" de Bhabha 

(1998: p. 30). Segundo Bhabha, enquanto o conceito de “home” se volta a compreensão do mundo 

privado/doméstico, como sendo um espaço das técnicas normatizantes e individualizantes;  o conceito de 

“location” se ocupa do mundo público, que impõe aos indivíduos a prática das negociações das 

compreensões das diferenças culturais. 
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do lado paraguaio, estando em contato em seu ambiente familiar com a cultura do 
país vizinho e muitas vezes possuindo um domínio precário da língua portuguesa. 

É necessário ainda destacar que nem sempre é fácil a essas crianças lidarem 
com essas diferenças culturais, visto que se encontram em uma situação diferente das 
demais crianças e todavia o aprendizado e as relações com outras crianças podem ser 
conflituosas e diferentes, como bem observou Pereira (2009)  

Pesquisas realizadas nesses contextos revelam que os estudantes nas escolas 
brasileiras vivenciam múltiplas referências identitárias: em família, falam o idioma de 
origem - o espanhol e guarani; na escola, na maioria das vezes o português, nos casos 
restritos, como xingamentos e assuntos particulares o guarani, que é uma língua 
recorrente para driblar os professores e demais autoridades escolares. (2009: p. 60) 

Sobre a relação entre os estudantes a pesquisadora revela 

Outra constatação diz respeito aos preconceitos e à discriminação em relação 
aos paraguaios que estão em escolas brasileiras e são alvos de tratamentos 
diferenciados, expressos nas zombarias e nas chacotas, como os apelidos que recebem 
de “chipa” (semelhante ao tradicional pão de queijo) e “chipeiro” (quem vende a 
chipa). (2009: p. 60) 

 

CRIANÇAS COMO SUJEITOS/OBJETO DE PESQUISAS ANTROPOLÓGICAS 

 Em se tratando de pesquisas com crianças, as investigações em torno delas 
tem sido foco de pesquisas acadêmicas desde a década de 1960, no entanto, grande 
parte dessas pesquisas embasava-se na ideia de que a cultura era inculcada às crianças 
e de que elas seriam inseridas por agentes mediadores e por práticas socializadoras na 
sociedade mais ampla (COHN, 2005: p. 18). É o que podemos ver no seguinte trecho 
retirado do texto de Flávia Pires, “O que as crianças podem fazer pela antropologia?” 
(2010)9: 

 [..] Essa maneira de pensar repousa sobre a definição do adulto portador de 
cultura, do bebê enquanto ser associal e da criança enquanto ser se tornando social à 
medida da inculcação dos padrões de comportamento culturais de sua região natal. (p. 
146) 

  Contudo, as pesquisas antropológicas mais recentes estão se voltando à 
análise da contribuição que os estudos com crianças podem oferecer. É o que nos 
mostra Clarice Cohn10 quando observa que tratar as crianças como agentes sociais 
ativos pode ter “[...] um valor propositivo ao elucidar facetas da relação das políticas 
públicas e das práticas educativas, auxiliando na compreensão de falhas.” (2005: p. 
44). 

                                                           
9
 PIRES, Flávia (2010). O que as crianças podem fazer pela antropologia? Horizontes 

Antropológicos. Porto Alegre, Jul/Dez. 

10
 COHN, Clarice. 2005. Antropologia da Criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.  
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Observando as pesquisas feitas por COHN e PIRES11, é possível perceber o 
quanto a noção estereotipada da criança como um adulto em miniatura vai sendo 
afastada. Além disso, as duas antropólogas se preocupam em demonstrar o quanto 
pode ser mais produtivo mostrar que as crianças não aprendem apenas através dos 
adultos, mas também por meio do contato com outras crianças. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Antonella Tassinari (2009) reflete sobre 
o quanto as pesquisas com crianças no ambiente escolar ganham destaque quando 
propõem outros sentidos de observação, para além daqueles que costumeiramente 
abordam a relação professor-aluno, ou então se voltam exclusivamente à análise da 
escola como instituição socializadora. Segundo ela:  

 ‘culturas infantis’ não necessariamente remetem a mundos imaginários e ao 
faz-de-conta, mas revelam uma impressionante capacidade de objetividade na 
avaliação de conjunturas e no estabelecimento de estratégias para resolver problemas 
práticos (2009: p. 01). 

É o caso de muitas pesquisas como as de COHN (2005); PIRES (2000-2005); 
BEGMANI (2010); ESCOURA (2010); CALAF (2008); SUCUPIRA (2012); LANDA (2005) 
TASSINARI (2011) dentre outras, que vem ganhando bons resultados, sob diferentes 
perspectivas. 

Uma pesquisa antropológica a partir do “ponto de vista” das crianças na 
fronteira pode contribuir para que possamos avaliar essas relações conflituosas e as 
principais dificuldades no que tange suas negociações cotidianas com o “outro”. 
Concordamos assim com PIRES que 

[...] crianças podem pensar o mundo de forma diferente dos adultos e propor 
soluções diversas, então estaremos mostrando que não existe a cultura a ser incutida 
nos pequenos, já que eles mesmos são parte do processo que constitui a mesma [...] 
(2010: p. 151). 

A necessidade de uma metodologia para a pesquisa com crianças me colocou 
em contato com leituras sobre Antropologia da Criança e, tais leituras revelaram-me 
uma nova perspectiva possível de análise e de trabalho. Dessa maneira, parece-me 
importante concentrar minhas observações nas crianças como sujeitos ativos, para 
entender não apenas como elas negociam suas compreensões acerca das diferenças 
culturais com as quais convivem nas escolas de fronteira, mas também na relação 
cotidiana familiar ou em outros espaços.  

Ligar a multiplicidade cultural pressuposta na temática das fronteiras 
internacionais com a Antropologia da Criança me pareceu bastante oportuno para 
compreender conceitos como etnicidade, alteridade, diversidade, fronteiras, 
identidade, cultura; nacionalidade; dinâmica cultural e também as discussões sobre 
direitos socioculturais nas escolas de fronteira. 

É no esforço de avançar essa discussão que entendo a relevância de uma 
pesquisa voltada à compreensão de como são negociadas as diferenças culturais entre 

                                                           
11

 Op. cit. 
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as crianças que frequentam escolas de regiões fronteiriças no estado do Mato Grosso 
do Sul. A problematização do tema são as seguintes discussões: Até que ponto o 
contato intercultural, internacional modela o sentimento de pertencimento 
identitário? Qual a compreensão dessas crianças a respeito da noção de fronteira? 
Como as crianças encaram as diversidades culturais no interior da escola? Em que 
sentido a socialização dessas crianças na escola reflete no desempenho escolar? Quais 
relações conflituosas estabelecem com outras crianças? Quais as políticas públicas 
voltadas ao atendimento dessa diversidade cultural na região de fronteiras entre essas 
cidades? 

INTERCULTURALIDADE NA EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DOS DIREITOS CULTURAIS 

Os debates acerca dos processos educativos e interculturalidade tem 
movimentado várias discussões sobre a temática. Isto é, podemos aferir que os 
discursos pós-modernos orientam uma nova postura frente a inserção de sujeitos 
historicamente excluídos pelo conceito eurocêntrico de conhecimento e atentar para o 
fato de diversas formas de aprendizagem. A colonialidade do saber conceito que utilizo 
de LANDER (2005) discute claramente o processo pelo qual historicamente foi 
construído o ideal de conhecimento europeu segundo PORTO-GONÇALVES na 
apresentação do livro do autor 

A Colonialidade do Saber nos revela, ainda, que, para além do legado de 
desigualdade e injustiça sociais profundos do colonialismo e do imperialismo, já 
assinalados pela teoria da dependência e outras, há um legado epistemológico do 
eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo 
em que vivemos e das epistemes que lhes são próprias. Como nos disse Walter 
Mignolo, o fato de os gregos terem inventado o pensamento filosófico, não quer dizer 
que tenham inventado O Pensamento. O pensamento está em todos os lugares onde 
os diferentes povos e suas culturas se desenvolveram e, assim, são múltiplas as 
epistemes com seus muitos mundos de vida. Há, assim, uma diversidade epistêmica 
que comporta todo o patrimônio da humanidade acerca da vida, das águas, da terra, 
do fogo, do ar, dos homens. (2005, p. 03). 

Atentado ao fato da existência de diversas epistemes de saberes nas mais 
diversas culturas, a relação entre cultura e educação é cada vez mais evidente e 
indissociável como analisou CANDAU (2008: p.13) “[...] não é possível conceber uma 
experiência pedagógica ‘desculturalizada’, isto é desvinculada totalmente das questões 
culturais da sociedade”. 

No entanto, essa ainda é uma dificuldade constante. Uma vez que o 
multiculturalismo presente requer que a sociedade caminhe para uma ruptura de 
noções que foram naturalizadas ou universalizadas em torno de como conceber o 
conhecimento. 

Diante do exposto, cabe refletir a luz dos direitos humanos a necessidade de se 
promover uma postura no ambiente escolar que vá de encontro com a realidade 
multicultural do estado. Um Estado que se considera pluriétnico deve estar envolvido 
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com essas questões, deixando de lado o discurso integrador ou assimilador das 
diferenças culturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo pretendeu trazer a discussão sobre a problemática da fronteira 
internacional do estado de Mato Grosso do Sul com o país vizinho Paraguai. As 
discussões expostas são mais inquietações e reflexões iniciais de uma pesquisa maior 
tendo como recorte uma análise teórica na área do conhecimento da ciência humana 
Antropologia. A Antropologia neste estudo fornecerá bases para uma compreensão 
dos estudos sobre diversidade cultural na área de fronteira internacional. As crianças 
da fronteira como sujeitos de pesquisa irão fornecer um panorama favorável de 
análise e identificação de problemas decorrentes do contato interétnico. Contribuindo 
assim na identificação de falhas ou propor subsídios para políticas públicas. 
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RESUMO 

Este artigo pretende investigar a questão da leitura e tecnologia na escola, estudando 
a formação de professores indígenas do ensino fundamental e as práticas de leitura 
realizadas por meio da tecnologia. Sabe – se que o letramento digital é uma proposta 
de transformação contínua, que enfatiza a incorporação de novas práticas à atividade 
docente. Estudar esta questão, não é importante apenas na definição de papéis em 
relação à formação do professor, mas é fundamental pensar sobre estratégias que 
possam contribuir para a formação de leitores e produtores de texto. Pretende – se 
também investigar o discurso dos docentes por meio da Análise Crítica do Discurso. Há 
muitos conflitos em torno desta questão, porém, é essencial unir tecnologia e 
educação, visando práticas de letramento para formar cidadãos. A Interculturalidade 
se faz necessária no âmbito da pesquisa, pois culturas se encontram para trocar 
informações que levem a metodologia a um ponto crucial no desempenho dos 
estudantes quanto à leitura e escrita, devido a pluralidade de significados que podem 
possibilitar diferentes posições. 

 

Palavras - chave: Leitura; Tecnologia; Formação de Professores; Discurso; 
Interculturalidade 
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INTRODUÇÃO 

 Educar engloba processos de ensino e aprendizagem. Por meio da 
aprendizagem o indivíduo adquire habilidades, conhecimento, atitudes e demais 
aspectos influentes em seu desenvolvimento. A mediação é fator importante nesse 
processo e, segundo Carrara (1977), é a escola que contribui para a construção dos 
indivíduos em sociedade. 

 Partindo da ideia que o educador é o principal responsável na interferência no 
processo ensino-aprendizagem, a formação do docente deve relacionar – se ao 
contexto histórico-social dos sujeitos como também a formação da cidadania. Esta 
pesquisa pretende investigar a questão da leitura e tecnologia na escola, estudando a 
formação do professor e as práticas de leitura realizadas por meio da tecnologia. Sabe 
– se que o letramento digital é uma proposta de transformação contínua, que enfatiza 
a incorporação de novas práticas à atividade docente. 

 Estudar esta questão, não é importante apenas na definição de papéis em 
relação à formação do professor, mas é fundamental pensar sobre estratégias que 
possam contribuir para a formação de leitores e produtores de texto. Há muitos 
conflitos em torno desta questão, porém, é essencial unir tecnologia e educação, 
visando práticas de letramento para formar cidadãos críticos. 

 Para tanto, o trabalho com leitura, numa perspectiva de letramento, pretende 
enfatizar a reflexão sobre a formação docente a fim de ajudar o indivíduo a se formar 
não apenas como um técnico, mas membro ativo e consciente da sociedade em que 
vive. 

 Não há dúvidas de que os acontecimentos do final do século XX provocaram 
grandes mudanças no contexto educacional, sobretudo e na formação de professores.  

É nessa perspectiva que reconhecer a mudança é também descobrir novas 
maneiras de intervenção saudável na construção do conhecimento. O acolhimento do 
novo depende da construção de novas maneiras de saber, novas metodologias 
pedagógicas, que permitam a equipe de professores fazer abordagem do conteúdo 
não em compartimentos estanques, mas de modo interdisciplinar. 

Devido a esta importância, pretende – se desenvolver este estudo sobre Leitura, 
analisando os depoimentos de professores nas oficinas de leitura e produção textual. 
Conforme Fairclough (2001), propõe – se estudar a linguagem como prática social e o 
papel do contexto dos professores indígenas. Destacam – se os seguintes objetivos: 

 Analisar a formação discursiva de professores indígenas do ensino fundamental 
nas oficinas de leitura e o uso de tecnologias. 

 Identificar a formação inicial e continuada dos professores participantes da 
pesquisa a respeito do uso da tecnologia como recurso didático. 

 Analisar estratégias de leitura, produção textual dos docentes indígenas de 
uma escola indígena em Aquidauana – MS, no contexto de uso das tecnologias. 
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 Investigar depoimentos dos professores, conforme a Análise Crítica do 
Discurso, destacando a história de formação dos professores indígenas. 

Discutiremos enfim a análise do discurso na sociedade e a influência que ela tem 
no meio social, as diversidades culturais dos professores indígenas, e após habilitados 
a estar em sala de aula, a aplicação metodológica em atividades de leitura. 

Este trabalho procura dialogar também com a teoria de Vygotsky (1989, 1994). 
Considera – se o desenvolvimento da aprendizagem como um processo sócio-
histórico, em que se inclui o aspecto cultural. Enfatiza a importância da cultura e da 
linguagem na constituição do ser humano, embasa - se nas teorias do letramento da 
Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2001). 

Paro (2007) afirma que, é necessário analisar a educação com profundidade e para 
isso se efetivar é fundamental pensá – la cientificamente. O autor fala que cada 
geração se apropria da cultura anterior, que envolve conhecimentos, informações, 
valores, crenças, ciências, arte, filosofia, costumes e tecnologias. 

INTERCULTURALIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS 

O homem constrói a sua história e a vontade humana forma valores que estabelecem 
uma ação em busca de um objetivo, produzindo um trabalho visando a formação do 
homem em sua integralidade. Querer aprender é um valor que se constrói, o educador 
propicia condições para que o sujeito se aproprie de educação, é buscar a atividade 
adequada ao fim. O professor consciente produz humanidade. 

Sendo assim, é interessante validar que a educação em valores constrói cidadãos que 
interagem socialmente, historicamente e culturalmente por meio da linguagem. 
Trabalhar com prática da leitura por meio da tecnologia é dialogar com o momento 
atual, em que a formação continuada de professores deve incluir reflexões sobre o uso 
da tecnologia. 

A questão da leitura na escola, especificamente a utilização das tecnologias nas 
atividades de leitura e a prática do letramento são pontos fundamentais deste estudo. 
A presente pesquisa pretende enfatizar as práticas de letramento, a leitura de textos, e 
o discurso docente indígena. Para Martinelli (1999, p. 110), o uso de narrativas como 
recurso pedagógico tem o poder de acender a imaginação, emocionar e inspirar 
mediante a identificação com os personagens. 

Assim, utilizar a prática de leitura por meio dos recursos da tecnologia, significa 
enriquecer os processos didáticos a fim de formar leitores. A ciência e a tecnologia 
evoluíram muito nas últimas décadas, e com isso, mudaram também os costumes e os 
estilos de vida. É necessário sensibilizar os educadores a analisar propostas que 
incluam leitura e tecnologia com a intenção de desvelar uma educação significativa, 
tanto para os alunos como para os docentes na escola. 

A linguagem é importante na formação social e, é capaz de transformar o meio que 
vivemos, pois é palco de fenômenos relevantes à sociedade. A comunicação relaciona 
os seres nela inseridos, e através da interação, realizar ou manifestar culturas e 
histórias sociais. 
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 Uma maior compreensão de cultura é dada a partir do entendimento do 
funcionamento da linguagem. A sociedade não existe sem linguagem e as Análises de 
Discursos nos dão respostas ao identificar o papel da comunicação na estruturação das 
relações sociais. 

 A AD no seu enfoque linguístico é insuficiente para responder alguns 
questionamentos relacionados ao discurso, portanto pouco coopera para a 
compreensão do papel que tem a linguagem em sociedade. 

 Logo, desenvolve - se um método mais eficaz que possa colaborar com os 
estudos linguísticos e Fairclough é o primeiro teórico, através da Análise Crítica do 
Discurso (ACD), que compromete – se a estudar a linguagem como prática social, 
considerando seu contexto de uso. 

 Os níveis de linguagem são dependentes de uma situação imediata, de um 
contexto de cultura. “A ACD objetiva propor um modo ou uma perspectiva diferente 
de teorização, análise e aplicação ao longo dos campos” (VAN DIJK, 2008, apud 
GUIMARÃES, Cleber Pacheco). 

 A ACD preocupa – se com o social, o posicionamento político perante grupos 
em desvantagem no meio social e também alerta sobre o abuso do poder. A ACD é 
responsável pelo estudo dos discursos/textos em práticas sociais, investigando 
transformações na vida social da análise das relações de lutas e conflitos. 

 Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, pois possui algumas 
características como: dados descritivos; inserção do pesquisador no ambiente 
pesquisado; foco no processo e não no produto; além de ser uma opção do 
investigador, justificando – se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender 
a natureza de um fenômeno social. 

 É também qualitativa porque “os estudos que empregam uma metodologia 
qualitativa podem descrever a complexidade de determinados problemas, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 
por grupos sociais [...]”, além de “[...] contribuir no processo de mudança de 
determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento 
das particularidades do comportamento dos indivíduos” (RICHARDSON, 1989, p. 39). 

A identidade do indivíduo se dá pela origem do mesmo – sua cultura e ações 
dentro da sociedade que está implantado. Se a sociedade não existe sem a linguagem, 
o indivíduo não existe sem comunicação. 

Porém, as culturas são heterogêneas e diferentes umas das outras. Se não 
houver tolerância, há um risco de o estado subdividir – se em mini-estados 
correspondentes a esses grupos, na maioria das vezes minoritários, que não convivem 
em harmonia no espaço que estão inseridos. Valente (1999) impõe que “aceitar as 
diferenças e enriquecer – se com elas continua a ser um problema que hoje ninguém 
sabe resolver porque supõe o reconhecimento da alteridade”. 

Aceitar o Pluralismo Cultural (Multiculturalismo) é reconhecer e respeitar a 
diversidade. A diferença não pode ser associada à inferioridade e/ou desigualdade. 
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No âmbito educacional, Silva e Brandim afirmam que:  

A escola e os professores são encarados como “esperança de futuro”, sendo 
pressionados a repensar o seu papel diante das transformações em curso, as quais 
demandam novos saberes, novas competências, um novo jeito de pensar e de agir, 
enfim, um novo perfil de formação do cidadão. (2008, p.55) 

Mesmo havendo a ideia de aceitação à diversidade, o Multiculturalismo não foi 
capaz de solucionar o problema de aceitação ao diferente. O tolerar passou a ser um 
modo de discriminar, talvez não com um grande impacto como o significado próprio 
da palavra, mas num sentido de ‘gentil não respeito’. “Tolerância não deve ser 
confundida com indiferença” (LOPES, 2012, pg.73) 

Lopes não deixa de lado a tolerância, mas afirma que este é apenas o primeiro 
passo para a construção de uma sociedade pacífica, é o que fortalece a civilidade. Isto 
é alcançado pelo diálogo, que constitui a principal diferença entre Interculturalidade e 
Multiculturalismo. 

Diferentemente do Multiculturalismo, a Interculturalidade busca a 
uniformização cultural decorrente da globalização. Os estudiosos que a defendem 
dizem ser impossível a não interação de diferentes culturas, logo há um projeto capaz 
de estabelecer a convivência entre elas. 

A sociedade é vista como espaço de interação. Há a convivência entre os seres 
nela habitantes e a troca de experiências que remete a uma constante transformação 
na cultura social. Abrir e gerar relações de confiança, de reconhecimento mútuo, 
comunicação, diálogo, aprendizagem, cooperação e convivência são alguns dos 
objetivos da Interculturalidade.  

O diálogo se faz fundamental justamente por ser necessário se comunicar com 
o outro a fim de conhece – ló. Há três instituições que contribuem para a formatação 
desse diálogo: 

 Escola: ensina o que é importante. 

 Mídia: atribui uma imagem sobre os indivíduos da sociedade. 

 Direito: define o aceitável. 
Portanto, Lopes (2012, p. 78) conclui sua ideia da importância do diálogo 

afirmando que:  

Constitui tarefa impostergável de todo o Estado que se autotitule democrático 
fomentar o diálogo entre as maiorias e as minorias da sua sociedade, por meio da 
regulação da escola, da mídia e do Direito, de forma a incluir a participação efetiva das 
minorias. 

A educação cidadã implica a capacidade de conviver com a cultura do outro. A 
proposta educacional reconhece a diversidade, bem como a necessidade de formar 
cidadãos com base no respeito às diferenças. 

Nos dias atuais, o reconhecimento e a valorização dos indígenas trouxeram 
como resultado uma nova consciência étnica destes povos. Ser índio hoje é ter orgulho 
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identitário, é ser tratado como sujeito de direito, que contém uma expressão 
sociocultural. 

Os indígenas mais idosos podem ter sofrido repreções no passado, mas isso 
muda constantemente no mundo contemporâneo. As novas gerações indígenas 
carecem de uma identidade que os identifiquem como seres de uma sociedade, que 
lhes garanta um espaço num mundo cada vez mais global. 

Sem muitas fronteiras devido às tecnologias de informação e comunicação, 
esses índios querem ser parte da modernidade e para que isso ocorra, a tradição 
indígena passa a ser passe de acesso livre a esse mundo.  

Santos (2006) nos mostra que “entrar e fazer parte da modernidade não 
significa abdicar de sua origem nem de suas tradições e modos de vida próprios, mas 
de uma interação consciente com outras culturas que leve à valorização de si mesmo”. 

Ribeiro comprova esta ideia quando diz “a diversidade cultural foi e ainda é 
muito grande. Por isso, o critério mais aceito para definir índio é o da auto 
identificação étnica”. 

Ser um educador indígena no momento presente é ainda deparar – se com 
muitas dificuldades. Os índios não obtiveram o espaço devido nas salas de aula. O 
processo é lento e as mudanças ainda acontecem ao longo dos anos. 

Primeiramente, uma das principais dificuldades deparadas pelos indígenas são 
as universidades brasileiras que frequentam. Estes povos são obrigados a deixarem 
seus idiomas de lado e participarem de aulas ministradas por professores não 
indígenas. O encontro entre as duas culturas provocam um choque de identidade, 
visto que os indígenas precisam aderir às metodologias e adaptá-las ao seu próprio 
contexto.  

Outro fator importante a ser mencionado é a falta de recursos nas 
comunidades: acesso à internet, bibliotecas de apoio e aspectos mais precários do dia 
a dia desses indivíduos. Eles muitas vezes são marginalizados pela sociedade, e 
necessitam de uma ajuda.  

São instituições interessadas em entender e acolher uma nova cultura que 
estabelecem essa função. A interação entre indígenas e não indígenas proporciona 
uma troca de experiências, onde ambos os povos saem beneficiados intelectualmente, 
pois juntas, as diferentes culturas adquirem conhecimento e ao mesmo tempo 
proporcionam um currículo voltado ao respeito e aceitação da diversidade, visto que 
no contexto atual, há uma nova metodologia de educação que visa não só aprender ler 
e escrever.  

Com base nos países desenvolvidos, o válido é saber se a população é letrada. 
Muitas vezes os indivíduos podem não saber ler e escrever, mas de certa forma são 
letrados. 
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Esse termo ‘letrado’ surge do então novo vocabulário Letramento, a partir dos 
anos 80. Sua definição se aplica em “uma nova perspectiva sobre a prática social da 
escrita” (SOARES, Magda. 1999. P. 15). 

Alfabetização se difere de Letramento no que se refere a usufruir dessa prática 
social da escrita. Uma pessoa letrada não só lê ou escreve. Mais do que isso, ela tem a 
capacidade de retirar desse exercício informações relevantes e formar sua própria 
ideia a respeito do tópico selecionado. 

Soares (1999, p. 17), defende que  

Literacy (Letramento) é o estado ou condição que assume aquele que aprende 
a ler ou escrever. Implícita nesse conceito esta a ideia de que a escrita traz 
consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas quer 
para o grupo social em que esteja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a 
usá-la. 

“Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um individuo letrado, pois 
ser letrado implica em usar socialmente a leitura e a escrita e responder as demandas 
sociais da leitura e da escrita” (SOARES, Magda. 1999).  

Ainda segundo a autora, a aquisição da tecnologia do ler e escrever, inseridas 
nas práticas sociais de escrita, resulta no aparecimento do termo Letramento ao lado 
de Alfabetização. 

Com essa nova prática de ensino, e ao mesmo tempo a expansão do uso de 
tecnologias devido à globalização, tornar-se letrado recebe o auxílio de Tecnologias de 
Informação e Comunicação – TICs. A utilização das TICs facilita o processo e oferece 
melhores ferramentas de uso para os educadores.  

Interagindo culturas indígenas e não indígenas, a presença da tecnologia na 
formação dos educadores das comunidades se torna fundamental no método 
educacional. Apesar das dificuldades encontradas pelos indígenas, a disposição de 
aprendizagem é grande e satisfatória. Os educadores participam de encontros e são 
ensinados a manusear as TICs e usá-las em sala de aula. 

São encontros formativos constantes, e grupos criados online para a troca de 
informações rotineiras.  Os indígenas passam por apresentações práticas de atividades 
que podem ser realizadas em sala de aula, podem discutir determinados métodos e 
questionar dúvidas que venham a ter em relação ao uso das TICs durante as aulas. 

Tudo se dá principalmente ao fato de os próprios indígenas reconhecerem que 
eles se encontram num meio onde a educação qualificada é necessária. Com 
depoimentos de indivíduos nativos da aldeia, tem – se que há uma necessidade de 
mudança na educação indígena. Logo, os exercícios fornecidos a eles são elaborados 
justamente para atender esta necessidade e mostrar – lhes na prática o manuseio das 
ferramentas disponíveis. 

LEITURA E TECNOLOGIA NA ESCOLA INDÍGENA – ALDEIA BANANAL 



 

- 69 - 

 

As instituições de ensino estão aderindo ao interesse dos estudantes na 
atualidade. Melhorias nas condições do espaço escolar estão sendo projetadas para 
maior adaptação nas instituições. Implantações de salas de informática, a compra de 
material e fornecimento de aparelhos tecnológicos são exemplos dessas novas 
medidas adotadas por estas escolas. 

Tais medidas auxiliam o educador na prática do exercício de leitura, 
principalmente nos dias de hoje, pois para Soares (2002, p. 151), “a tela, como novo 
espaço de escrita, traz significativas mudanças nas formas de interação entre escritor e 
leitor, entre escritor e texto, entre leitor e texto e até mesmo, mais amplamente, entre 
o ser humano e o conhecimento”.  

Após a chegada dos computadores nas escolas  

A presença da escrita na tela do computador é hoje um fato universal. A 
tecnologia da informação e da comunicação está trazendo mudanças importantes não 
apenas no mercado de trabalho, mas também nas práticas de leitura e escrita 
(FERRERO, 2008 apud CARNEIRO, p.3). 

Como função do educador, ele(a) precisa estar apto à escolhas que servem 
para as crianças em contato com o que haja de melhor no contexto delas.  

Graças às Novas Tecnologias, talvez seja mais fácil introduzir a criança à cultura 
letrada. As Novas Tecnologias são muito poderosas e não tem sentido perguntar se são 
boas ou más, se servem ou não. A cada dia há mais escolas conectadas em rede, tudo 
indica que o acesso à Internet vai se proliferar como aconteceu com o celular 
(FERRERO, 2008 apud CARNEIRO, p.4). 

Assim sendo, fazer da leitura mais dinâmica resulta no desenvolvimento escolar 
dos alunos. Fazer deste exercício prático e atrativo influencia o gosto pela leitura. As 
diversas formas de texto são fontes de informações relevantes à cultura e 
autoconhecimento dos estudantes. 

 O interesse dos alunos pela leitura é despertado por meio de ações 
usuais. Também o uso da tecnologia nesta área pode ser benéfico para fascinar os 
leitores desde que o ambiente em que os livros estão inseridos promova uma 
agradável visão e sensação para o leitor. 

Acreditava – se que quando o tema era leitura o código que mais se aplicava a 
esta atividade seria a escrita. Textos eram redigidos para fins de pesquisa, estudos e 
apresentação de conteúdo. No entanto, a modernidade das tecnologias, mídia e 
demais meios de comunicação modificaram, ao longo da história, essa associação de 
textos e leitura. 

“Na área de Poéticas Visuais, encontrar um discurso apropriado para a 
produção visual do aluno se torna um dilema recorrente” (GIANNOTTI, Marco. 2003).  
Desde então a imagem passa a tomar espaço na atividade de leitura de crianças, 
adolescentes e adultos. 
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Não só ilustrando a escrita, mas passando uma mensagem a ser captada por 
alunos, as atividades de leitura com imagens propiciam uma brincadeira com a 
imaginação. Segundo Giannotti (2003), este é um exercício onde se unem duas formas 
de comunicação humana que se enriquecem a partir das diferenças delas mesmas. 
Não existe o certo e o errado. Atualmente a ideia de contexto é relevante, 
transmitindo diferentes opiniões a serem respeitadas. 

Vale lembrar que mesmo quando "uma pintura representa um evento 
associado a um determinado texto, não se deve inferir que a obra signifique o próprio 
texto, salvo se também revele o que o texto quer dizer para o artista" (GIANNOTTI, 
Marco. 2003). 

Azevedo (2004) afirma que “o texto escrito e as imagens constituem códigos 
diferentes dotados de recursos peculiares e por vezes incompatíveis”, portanto “lidar 
com o fato de que, em níveis diferentes, toda a ilustração é sempre uma interferência 
que pode alterar, por vezes dramaticamente, o universo significativo do texto” é lidar 
também com a criatividade dos alunos. 

Nada melhor do que usar de textos literários, pois possuem uma pluralidade de 
significados e podem possibilitar diferentes leituras. Os livros de imagem não são 
feitos apenas para a Educação Infantil. Num processo com jovens e/ou adultos, esses 
livros trabalham ricamente com a linguagem. 

“Levar em conta a existência, dentro de livros, de diferentes graus de relação 
entre o texto escrito e as imagens pode contribuir para uma melhor compreensão 
desse território rico e complexo que é o livro ilustrado” (AZEVEDO, Ricardo. 2004). 

Embasados então na concepção de discurso, interculturalidade, educação e as 
TICs, formação docente de indígenas e leitura; obteve – se a ideia de efetuar uma 
oficina de leitura na Aldeia Bananal/MS. 

Um grupo de pesquisadores da UCDB deslocou – se até a aldeia com a proposta 
deste exercício a fim de mostrar aos educadores participantes da formação um 
método de aplicação de uma atividade de leitura. 

A atividade escolhida teve como ferramenta o uso de uma charge, 
contextualizada com o Dia dos Índios. Foi uma maneira encontrada não somente para 
exemplificar uma atividade de leitura, mas tratar de assuntos sociais que são presentes 
na vida dos indígenas. 

Usar das charges foi uma ideia de associar o uso de imagens e texto simulando 
a realização da atividade em sala de aula. Além de trazer à tona a prática de 
criatividade, é uma ferramenta que, na maioria das vezes, possui uma visão crítica a 
respeito do que é publicado, auxiliando a educação do ser social crítico. 

As imagens podem apropriar – se de diversas áreas, e esse instrumento de 
aplicação pode ser encontrado não só em contexto tecnológico, mas também numa 
seção de jornal utilizado pelo povo indígena ou qualquer outro material disponível. 
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Ao longo da atividade, os educadores participantes da oficina foram 
questionados ao longo da apresentação somente das imagens destas charges. Não só 
acomodados em dar respostas curtas, eles foram questionados do porquê de 
responderem da forma com que o faziam. 

Neste sentido, a construção de argumentos baseados muitas vezes na própria 
experiência cultural surtiu como efeito um pequeno debate. Ambos os docentes 
indígenas e não indígenas discutiam o tema proposto de uma forma essencial ao 
aprendizado. 

Não havia uma resposta correta e/ou incorreta. A brincadeira chamou a 
atenção dos participantes e do exercício realizado por eles próprios obteve – se uma 
lição aprendida. A leitura é interativa, e traz à tona um fator importante quando 
relacionado à cultura e contexto social. Os educadores indígenas tiveram uma noção 
de como aplicar uma atividade de leitura em sala de aula. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os primeiros resultados obtidos da pesquisa confirmaram algumas das ideias 
de Azevedo, por exemplo. A partir das oficinas, nota – se que a criatividade dos 
participantes foi motivada devidamente, pelo uso das tecnologias. O contexto 
histórico-social de cada um foi fator relevante para que respostas fossem elaboradas e 
trabalhadas no momento. 

No nível afetivo, a compreensão e o respeito mútuo prevaleceram. Diferentes 
culturas dividiam o mesmo espaço e a partir das atividades propostas houve 
cooperação, diálogo, e o mais importante aprendizado. Tanto os docentes indígenas, 
quanto os não indígenas usufruíram da oportunidade para um total crescimento em 
ambas as situações. 

Os docentes da comunidade puderam esclarecer dúvidas e reelaborar 
juntamente conosco metodologias de incentivo a leitura e produção de textos. 
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RESUMO 

O estudo apresenta a evolução histórica assistida pela comunidade internacional para 
a criação e amparo do chamado direito internacional dos direitos humanos. Com a 
construção de um direito internacional, referente exclusivamente aos direitos 
humanos, aliado aos inúmeros documentos, tratados e declarações internacionais 
sobre a dignidade humana, evidencia-se os gritantes clamores pelo respeito aos 
direitos declarados e ainda não efetivamente implementados mundialmente, 
sobretudo quanto às mulheres. Diante das graves e inúmeras violações de direitos 
humanos, propõe-se uma análise do tema, entre tantas violações especialmente 
quanto à clitorectomia – ablação do clitóris que impede o prazer sexual feminino. O 
respeito à dignidade é analisado após a apresentação da concepção relativista e 
universalista dos direitos humanos. A primeira concebe os direitos humanos como um 
mínimo ético irredutível de direitos, enquanto a segunda entende serem os direitos 
um resultado de construções sociais, culturais, morais e regionais e, portanto estariam 
submissos às peculiaridades de cada povo ou Estado. Posicionando-se favoravelmente 
à concepção universalista dos direitos humanos disserta-se sobre o direito sexual das 
mulheres e suas consequências na ótica do direito internacional. Resumidamente, 
trata-se também do direito das minorias e do multiculturalismo, visando à proteção 
das mulheres vítimas de violações. 

 

Palavras - chave: Direitos Humanos; Direito Internacional; Universalismo; 
Clitorectomia, Circuncisão Feminina. 
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 INTRODUÇÃO 

O tema de direitos humanos é instigante, além de ser um estudo relativamente 
recente na seara jurídica, aproximadamente 60 anos. A disciplina deposita na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos seu maior fundamento, visto que a 
declaração foi o mais importante entre seus diversos marcos históricos. 

A Carta das Nações Unidas adotada pela Conferência de São Francisco, em 26 
de junho de 1945 criou a Organização das Nações Unidas, fato que permitiu à 
Assembleia Geral da ONU adotar e proclamar, em 10 de dezembro de 1948, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Malgrados os avanços pela proteção dos indivíduos em nível internacional, o 
cenário de terror e violações permanece nas coxias de inúmeros países (até mesmo 
em países nominalmente democráticos) por questões políticas, econômicas e 
principalmente culturais. 

Diante do quadro de violência, abusos e violações de direitos, “saltam aos 
olhos” as atrocidades reiteradamente cometidas contra o gênero feminino na história 
de vários povos, situação que permanece até os dias atuais. 

Um caso em especial chama a atenção do autor: a ablação ritual do clitóris, 
praticada em países africanos e do oriente médio. Tal prática visa impedir o orgasmo 
feminino para, assim, evitar o adultério das mulheres, mantidas compulsoriamente 
fiéis aos maridos. 

As mulheres que vivem em meio a esses costumes são tratadas como objeto. 
Entretanto, existe a crença doutrinária de que tudo não passa de um referencial 
regional que deve ser respeitado – em suma, é esse o dizer do relativismo cultural. 

De outra banda o universalismo dos direitos humanos pretende estabelecer um 
mínimo ético irredutível, com padrões genéricos e universais, que devem ser 
observados por qualquer comunidade do globo, sempre visando à integridade da vida 
e a dignidade humana. 

Tratar-se-á não somente da definição de clitorectomia, mas também de sua 
prática ser ligada à cultura de alguns povos e à religião islâmica, de como é realizada a 
circuncisão feminina e como é vista a mulher que não se submete a tal prática. Outras 
violações às mulheres também serão expostas. 

Como o direito é uno e a ramificação de seu estudo é meramente pedagógica, 
incluíram-se no estudo alguns aspectos de outras matérias como o direito 
constitucional e o direito internacional. 

Diante da impossibilidade de esgotamento de um assunto tão amplo, limita-se 
a apresentação da problemática dos direitos sexuais das mulheres face à 
universalidade dos direitos humanos e à diversidade cultural, as explicações dadas 
pelas principais teorias sobre os direitos humanos, finalizando com as conclusões do 
autor. 

2 Circuncisão feminina E violação de direitos das mulheres 
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Importa, inicialmente, definir do que se trata a clitorectomia. Como o termo é 
novo, também pode ser encontrado como circuncisão feminina, excisão ou infibulação. 
Clitorectomia é sinônimo de mutilação da genitália feminina, extirpação ou ablação do 
clitóris. “A mutilação sexual das mulheres consiste na remoção cirúrgica do clitóris, 
pequenos e grandes lábios vaginais e, conforme o caso, de parte da vagina, com 
posterior sutura que só deverá ser rompida tempos depois, pelo marido, a sangue frio, 
na noite de núpcias” (TORRES, 2010), ou seja, é feito na mulher um “cinto de 
castidade” através da costura feita em sua vagina, deixando livre apenas o orifício por 
onde sai a urina, com a finalidade de impedir que a mulher sinta desejos sexuais. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a mutilação genital é 
identificada em quatro tipos, a saber (AHL, p. 01): 

a. Tipo I, ou “clitorectomia”: extirpação da pele em volta do clitóris, com ou sem a 
extração de parte ou de todo o clitóris.  

b. Tipo II, ou “excisão”: remoção de todo o clitóris e de parte ou da totalidade dos 
pequenos lábios.  

c. Tipo III, ou “infibulação”: remoção de parte ou de toda a genitália externa, e a 
costura do orifício vaginal, deixando-se apenas uma pequena abertura.  

d. Tipo IV: várias outras práticas, incluindo perfurações, incisões ou retalhamento do 
clitóris. 

Tal prática é corrente em diversas culturas, sendo inclusive associada a algumas 
religiões, justamente por ser uma prática cultural. É muito frequente no norte da 
África, em tribos africanas ao sul do deserto do Saara, onde meninas entre 4 e 5 anos 
são submetidas a essa excisão, sendo uma das justificativas para esse comportamento, 
a religião islâmica. No entanto, no Alcorão não “existe a determinação de que as 
mulheres devem obrigatoriamente passar por tal amputação” (TORRES, p. 03), haja 
vista ser essa prática anterior ao islã, pois “a mutilação genital, remoção parcial ou 
total do clitóris e dos grandes e pequenos lábios, é a prática mais antiga que a 
cristandade e o Islã – foram encontradas múmias egípcias com vestígios de 
amputação” (PEDRAL e GUIMARÃES, 2006). 

Há uma confusão entre cultura e religião, pois esses países são em sua maioria 
muçulmanos, ou seja, a ocorrência da violação do direito sexual dessas mulheres não 
está ligada obrigatoriamente ao islamismo. Dessa forma, nem todos os homens 
adeptos do islamismo usam este meio para impor sua autoridade sobre as mulheres. 

A mutilação da menina é feita com a ajuda da mãe, que deve segurá-la com 
força, tamanha é a dor física que a criança sofre. Contudo, esse ato só é possível se 
assim o pai da criança decidir, uma vez que a autoridade do homem se sobrepõe 
sobremaneira à vontade da mulher, que deverá obedecê-lo. Trata-se de um costume 
muito ligado à religião. As consequências desse ato são funestas, pois “é grande o 
número de crianças que morrem de dor e infecção, durante ou após a operação 
(LuDiasBH, np.).” Ocorre que, neste procedimento, não há o mínimo de cuidado ou 
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higiene, pois é feito por qualquer pessoa, sem algum conhecimento médico e, por isso, 
os ferimentos acabam inflamando, levando algumas dessas vítimas à morte. 

A excisão consiste na remoção do clitóris e dos pequenos lábios da vulva, 
objetivando impedir que as mulheres tenham orgasmos nas relações sexuais e, por 
conseguinte, “não traiam os maridos” quando se casarem. É uma prática milenar e 
comum na África, lá chamada de Ila Mat. São as “parteiras” que realizam a mutilação, 
usando tesouras, facas e até pedras afiadas, tudo com o incentivo e ajuda das mães 
que, na totalidade dos casos, também sofreram a mesma violência, mas se orgulham 
de tê-la sofrido. Não é difícil imaginar a dor que as meninas sofrem, o risco de 
hemorragias e de infecções que elas estão sujeitas. Muitas morrem nos primeiros dias 
após a mutilação, geralmente de hemorragias ou infecções, ou então de combinação 
de ambas. Muitas outras morrem alguns meses ou anos após, vítimas de depressão 
severa que, se não mata de inanição, desnutrição e debilidade geral, as leva ao 
suicídio. 

Nos lugares onde há a exigência desta “circuncisão feminina”, a menina que 
não a fizer, sofrerá todo tipo de preconceito, discriminação, humilhação e castigos, 
principalmente por parte dos homens, pois estes a igualam a prostitutas, e a ideia de 
casar-se com ela é inaceitável. Foi como afirmou a política holandesa Ayaan Hirsi Ali, 
em entrevista à Revista Veja (RIBEIRO, 2005): 

No Islã, moças sem hímen intacto são consideradas “objetos usados”. Muitas 
jovens, ao perder a virgindade, vêm para a Europa submeter-se a cirurgias 
reparatórias. Na Holanda, até bem pouco tempo atrás, em respeito ao 
multiculturalismo as imigrantes muçulmanas eram reembolsadas pela seguridade 
social. Aos 5 anos, fui submetida à clitorectomia, uma prática encorajada pelos clérigos 
islâmicos. Essa é a maneira extrema de garantir a virgindade antes do casamento. Na 
falta de uma mulher disponível, a minha excisão foi feita por um homem. Relatórios da 
ONU revelam que 98% das meninas na Somália são submetidas à excisão do clitóris. Os 
outros 2% são a margem de erro. 

A jornalista Amira El Ahl mostrou dados alarmantes sobre essa prática, 
conforme dados obtidos pela OMS, com a triste notícia de que a clitorectomia 
permanece, sendo mais de 6 mil meninas vítimas dessa mutilação todos os dias: 

 

Cerca de 6.000 mulheres são vítimas da mutilação genital todos os dias. Ou 
cerca de dois milhões por ano. A Organização Mundial de Saúde (OMS) calcula que 
entre 100 e 140 milhões de mulheres em todo o mundo sejam circuncidadas. A 
maioria das mulheres circuncidadas vive em 28 países da África, bem como na Ásia e 
no Oriente Médio. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), pelo 
menos 90% das mulheres são circuncidadas em países subdesenvolvidos como Etiópia, 
Sudão, Djibuti, Somália e Serra Leoa. Por outro lado, quase não se pratica a circuncisão 
feminina no Iraque, no Irã e na Arábia Saudita.  
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Além de esclarecer em que consiste essa prática, pretende-se situar o leitor 
com as notícias de violações ocorridas contra as mulheres, para então concluirmos as 
consequências jurídicas dessas violações. 

Uma reportagem das jornalistas, Sibelle Pedral e Lúcia Guimarães (2006, p. 52-
55), intitulada de “generocício” apresenta a condição de mulheres que 
verdadeiramente são massacradas por um genocídio sem precedentes na história 
contemporânea, dando conta do horror vivido por várias mulheres em diversas partes 
do globo: 

No momento em que a população mundial se aproxima dos 6 bilhões e meio de 
almas, 200 milhões de mulheres sumiram do mapa, segundo estimativas das Nações 
Unidas. São mulheres que deveriam estar entre nós, criando filhos, vivendo grandes 
amores, investindo na carreira. O indiano Amartya Sem, laureado com o Nobel de 
Economia em 1998, cunhou um termo para elas: missing women, as desaparecidas, 
mulheres que morreram simplesmente porque eram mulheres. Num generocídio sem 
igual, foram submetidas às mais diversas e impensáveis formas de brutalidade. 
Recentemente, no decorrer de um estudo para descobrir por que o mundo está se 
tornando um lugar cada vez mais perigoso, um grupo de pesquisadores da fundação 
suíça conhecida pela sigla DCAF12 (Centro pelo Controle Demográfico das Forças 
Armadas) esbarrou em estatísticas assustadoras envolvendo vítimas do sexo feminino. 
Resolveram mergulhar fundo na questão. O resultado é o livro Mulheres num Mundo 
Inseguro, ao mesmo tempo magnífico (pela extensão da pesquisa) e terrível (pelo 
horror que descortina), editado por Marie Vlachová e Lea Biason e ainda sem tradução 
para o português. “O público ignora o alcance e os números da violência contra as 
mulheres”, aponta Anja Ebnoether, vice-diretora do DCAF. “Conseguimos mostrar o 
quanto a violência está presente em toda parte.” Uma das primeiras conclusões do 
estudo é que nossa luta pela sobrevivência começa cedo – ou nem chega a começar. 

Os dados são horrendos e causam enorme espanto. Vale dizer, as estatísticas 
apresentadas na reportagem são aproximadas, tendo em vista a dificuldade de se 
colher as informações das violações de direitos humanos em países onde a democracia 
não cumpre o seu papel.  

Estima-se que, das 200 milhões, cerca de 80 milhões não nasceram: eram fetos 
do sexo feminino em países onde os meninos valem mais. Na China, a política do filho 
único, imposta pelo governo em 1979 para tentar conter a explosão demográfica, 
reavivou a prática de matar crianças do sexo feminino. Enquanto a proporção mundial 
é de 105 mulheres para cada 100 homens, na China, em 2003, nasceram 117 meninos 
para casa 100 meninas. A fatura desse desequilíbrio virá no futuro próximo: calcula-se 
que 111 milhões de homens chineses não terão com quem casar. No mundo, a 
mortalidade infantil entre 1 e 4 anos é maior entre as meninas, que, desprezadas pelos 

                                                           
12

 Controle Democrático das Forças Armadas (tradução do autor). Trata-se do 
Geneva Centre, um Centro de Controle, parte de uma entidade suíça de auxílio à 
comunidade internacional, que atua em parcerias com governos e sociedades civis. 
Tal entidade desenvolve dados e estatísticas, a fim de prestigiar boas gestões 
governamentais na área militar, bem como as melhorias nos setores de segurança. 
A entidade premia ações de combate à violência contra a mulher e a criança. 
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pais, recebem menos comida e menos cuidados médicos. Na Índia, recém-nascidas são 
mortas por envenenamento, asfixia ou por ingestão de arroz com casca, que lhes 
perfura a traquéia. Os assassinos, quase sempre, são mulheres, que perpetuam a 
cultura de discriminação contra o próprio sexo. As mulheres são as mais vulneráveis à 
violência, tanto por razões culturais e sociais como por políticas discriminatórias 
praticadas pelos governos. Há países onde a lei lhes proíbe o acesso à propriedade. 
Outros aceitam os “crimes em nome da honra”, em que o marido espanca 
(impunemente) a esposa até a morte por considerar que a família foi desonrada por 
ela e pode desfigurá-la com ácido. Na Nigéria, um estudo de 1988 mostra como o 
menosprezo à condição feminina produz situações intoleráveis: 15% das pacientes que 
procuram tratamento para doenças sexualmente transmissíveis tinham menos de 5 
anos. Em novembro de 2000, um caso escabroso ocupou as manchetes dos jornais sul-
africanos. Uma menina de 9 meses de Kimberley, ao norte da cidade do Cabo, foi 
estuprada por seis homens entre 22 e 66 anos. Sobreviveu, mas sofreu danos 
devastadores no cólon e no ânus e passou por uma histerectomia completa. Na África 
do Sul, assim como no Zimbábue e na Zâmbia, ainda viceja o mito de que deflorar uma 
virgem pode curar doenças como a ais, o que justificaria estupros de crianças e 
adolescentes. Os maus-tratos permeiam todo o ciclo de vida das mulheres. (PEDRAL e 
GUIMARÃES, 2006). 

Entre as principais violações de direitos das mulheres no mundo, as repórteres 
destacam as seguintes, conforme a fase de desenvolvimento das mulheres (PEDRAL e 
GUIMARÃES, 2006): 

A violência impregna o ciclo de vida das mulheres. Fase pré-natal: 
Espancamento durante a gravidez com conseqüências físicas e emocionais para a 
mulher e o bebê; gravidez forçada; privação de alimentos; aborto seletivo conforme o 
sexo. Infância: infanticídio feminino; abuso físico e emocional; menor acesso à comida 
e a medicamentos; casamentos precoces; mutilação genital; abuso sexual por parte de 
membros da família ou por estranhos; prostituição infantil. Adolescência: Estupro; 
abuso sexual; prostituição; tráfico de mulheres. Idade reprodutiva: abuso praticado 
pelos parceiros; estupro e homicídio marital; abuso sexual no trabalho; discriminação 
lega. Meia-idade e velhice: Abuso e exploração de viúvas. Ainda crianças, são 
empurradas a casamentos precoces, sofrem abuso sexual e mutilação genital. 
Adolescentes, podem cais nas redes de tráfico de mulheres e da prostituição. Adultas, 
sofrem com a violência doméstica, estupros e assassinatos. No mundo inteiro, 
agências governamentais e ONGs que buscam mecanismos para protegê-las tropeçam, 
sobretudo, em raízes culturais. 

A violência doméstica é outro tipo de violação de direito humanos que não 
dista quilômetros da realidade brasileira, é inclusive algo combatido na comunidade 
ocidental e pouco noticiado por envolver tanta vergonha por parte das vítimas 
(PEDRAL e GUIMARÃES, 2006):  

De todas as formas de violência contra a mulher, a violência doméstica ainda é 
a mais disseminada. Nos Estados Unidos, estima-se que uma em cada quatro mulheres 
tenha sofrido algum abuso em casa. No Canadá, até 29% admitem ter sido agredidas 
por seus parceiros. No Paquistão, três sucumbem por dia à “morte do fogão”: os 
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maridos põem fogo na esposa e alegam que houve um acidente envolvendo o 
eletrodoméstico. Por trás desses assassinatos estão motivos “torpes”, como não ter 
dado a luz um filho homem ou rixas com a sogra. A pobreza impede o rompimento do 
círculo vicioso da opressão. As mulheres perfazem dois terços dos 2,5 bilhões de 
pessoas consideradas “pobres”, isto é, que vivem com menos de dois dólares por dia. 
Cidadãs de segunda categoria são muitas impedidas de trabalhar ou trabalham de 
graça. Como estratégia para dar poder às mulheres, várias agências de 
desenvolvimento vêm criando programas de microcrédito direcionado para o sexo 
feminino e incentivando a adoção de políticas que atendam às necessidades 
específicas do gênero. “Não existe estratégia eficaz de desenvolvimento em que as 
mulheres não desempenhem um papel central”, reconheceu o secretário-geral da 
ONU, Kofi Annan num discurso em 2003. “Se elas estão envolvidas, os benefícios 
aparecem imediatamente; as famílias são mais saudáveis e mais bem-alimentadas; a 
renda e a poupança crescem; e isso vale muito para as famílias, para as comunidades 
e, no longo prazo, para os países.” O acesso à educação é outra chave para oferecer 
um futuro melhor e combater vários males. Entre eles, o tráfico de mulheres para a 
prostituição, hoje estruturado como rede internacional que rende bilhões de dólares. 
As vítimas são vendidas às redes por até 5 mil dólares e forçadas a pagar o que 
“custaram” fazendo sexo sem receber em turnos de até 12 horas. A título de 
treinamento, muitas vezes são estupradas e espancadas. 

O texto a seguir apresenta algumas evidências sobre o islamismo e, assim como 
Ali Kamel definiu as origens do terrorismo, as origens da mutilação feminina também 
encontram no fanatismo e no mau uso da religião fundamento para se alcançar o 
poderio econômico e militar nessas comunidades. 

Ao regulamentar a poligamia, o Islã indiretamente tornou menos precária a 
condição feminina. Na Arábia do século VII, essa legislação foi um verdadeiro 
progresso para a mulher, considerada até então simples, considerada até então 
simples objeto de troca. No tempo do Profeta, duas tendências opostas se 
confrontam: uma favorável à poligamia, e a outra, à monogamia. Um caso famoso é o 
de Khadidja, a primeira esposa do Profeta, que obrigou o marido a ser monógamo até 
que ela morresse. A mesma postura foi, mais tarde, reivindicada por sua sobrinha, filha 
de Muhammad, Fátima, que também impôs a monogamia ao esposo Ali, que era 
primo, genro, amigo e companheiro do Profeta. Fátima recebeu pleno apoio de seu 
pai, o que tornou Ali, contra a própria vontade, monógamo mais célebre do Islã e o 
único califa que não teve um harém. O Corão, no entanto, admite a poligamia, 
estipulando que o número de esposas legítimas não deve ser superior a quatro e que o 
marido tem de ter um comportamento justo em relação a elas. O casamento é 
considerado uma ação virtuosa, inspirada na conduta do Profeta, que se casou nove 
vezes ou até mais. Entretanto, de acordo com a tradição, o marido pode escolher entre 
suas escravas quantas concubinas desejar. O celibato, em contrapartida, é 
enfaticamente condenado. As prescrições corânicas intimam formalmente os homens 
a respeitar a dignidade das esposas, assim como a garantir seu conforto econômico, o 
que torna a conjunção das três obrigações – amorosa, afetiva e financeira – imposta ao 
homem no quadro da poligamia, algo que nem sempre é realizável na prática, embora 
seja juridicamente possível. O Islã faz clara distinção entre a união lícita, nikah, e a 
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união ilícita, zina (literalmente, “fornicação”), forma de união livre que predominava 
nos tempos pré-islâmicos. A prática da zina é punida por apedrejamento, desde que 
haja quatro testemunhas oculares do ato proibido. O repúdio à esposa – ou seja, o 
divórcio, que só pode ocorrer por iniciativa do marido – é possível mediante uma 
simples frase, bi’l haram, pronunciada por ele três vezes. Por seu caráter unilateral, o 
repúdio é um ato que atinge gravemente a honra de uma família e a própria dignidade 
da esposa. A imagem mais conhecida da sexualidade no Corão é a que compara a 
mulher a um “campo de trabalho onde o homem pode ir quando quiser”. A noção de 
pecado da carne não existe no Islã, diferentemente do cristianismo. Ainda assim, a 
tradição islâmica estabelece um conjunto de regras para as relações sexuais, inclusive 
dentro do casamento. É um erro associar o Islã à extirpação do clitóris e à mutilação 
dos grandes lábios (infibulação), que eram praticadas nas meninas da Península 
Arábica pré-islâmica. Esses costumes brutais teriam sido proibidos por Muhammad. 
Sua sobrevivência até a atualidade, em certas regiões da África e do Oriente Médio, 
está ligada a tradições locais, e não aos mandamentos do Corão. (WAHIBA, 2007) 

Há que se observar que a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra a mulher não ataca a problemática da violência contra a mulher 
de modo eficaz e explícito, todavia esta violência constitui-se em grave discriminação. 
A violência contra a mulher é concebida como um padrão de violência específico, 
baseado no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 
à mulher. Este preceito corrobora a tese de que, no tocante à proteção dos direitos 
humanos, a violação destes direitos não se reduz à esfera pública, mas também se 
estende ao domínio privado, já que a violência encontra raízes na cultura das pessoas. 

Como foram encontradas, inclusive, evidências que múmias egípcias tinham o 
clitóris extirpado, e por tudo o mais apresentado, fica evidente que tal prática não está 
tão ligada ao islã como se pensa. Amiri-Afrit diz, inclusive, que a clitorectomia foi 
proibida pelo profeta Mohamed. 

Exemplo vivo de tais violências, Ayaan Hirsi Ali, foi uma heroica e exemplar 
mulher que tratou dos abusos às mulheres por muçulmanos, das ameaças de morte 
recebidas devido ao seu trabalho na Holanda e de sua jornada de vida se libertando da 
escravidão do islam. Nesse sentido, vale finalizar com as palavras de Ayaan Hirsi Ali em 
discurso na Universidade de Wisconsin-Madison, quando fora convidada a explanar 
sobre sua experiência, a saber: 

Quando Adley Stevenson, o Embaixador das Nações Unidas e candidato à 
presidência, falou aqui, em 1952, disse que a ideia de Wisconsin necessitava a 
aplicação de inteligência e razão aos problemas da sociedade. O pedido de Stevenson, 
de usar inteligência e razão para criar um mundo melhor, não poderiam ser mais 
verdadeiras e oportunas. Precisamos de inteligência e razão para confrontar o que 
vejo como uma das maiores desigualdades do mundo: o tratamento das mulheres 
muçulmanas. Essa desigualdade não é apenas uma tragédia moral, mas uma ameaça 
para a paz global. Nenhuma cultura, nenhuma religião, nenhuma ideia, foi tão brutal 
com as mulheres quanto o islã. Precisamos abordar esse ataque à dignidade humana 
fundamental com inteligência e razão, pois, para nós, é uma questão de princípios, que 
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as mulheres são livres e iguais, como é para o islã, também, uma questão de princípios, 
oprimir as mulheres. 

Fica claro, portanto, a raiz cultural dessa prática, que não é compatível com a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos nem com a atual sistemática do Direito 
Internacional, concluindo-se que se trata de uma grave violação da dignidade da 
pessoa humana a ser combatida em todos os aspectos. 

3 Considerações Finais 

Diante das teorias relativista e universalista dos direitos humanos, optou-se 
pela adoção da segunda, por se tratar da que melhor se adequou à sistemática de 
Direitos Humanos na ordem do direito internacional, e dos documentos existentes e 
com validade internacional. 

A circuncisão feminina é apresentada como uma prática que retira a liberdade 
sexual das mulheres e, por isso, afronta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
bem como a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 
contra a mulher. 

Ao se fazer a excisão do clitóris forçadamente nas crianças, as sociedades 
evidenciam uma violação do corpo e da mente das mulheres. Seria bem diferente de 
mulheres adultas e plenamente instruídas no assunto, decidirem submeter-se 
voluntariamente a clitorectomia por uma convicção pessoal. 

Nas sociedades em que se praticam a mutilação genital feminina, as mulheres 
não têm a menor compreensão que a prática pela qual são submetidas prejudicará a 
satisfação e o prazer da vida adulta, bem como o orgasmo sexual. Vale dizer que, além 
da violência física, a clitorectomia é um abuso da maturidade e do desenvolvimento 
psicológico das mulheres. 

Como resultado da violação reiterada dos Direitos Humanos cabe, portanto, a 
intervenção humanitária nos países que não coibirem a prática da clitorectomia, já que 
as normas domésticas dos países se submetem à ordem internacional de observância 
obrigatória, visando o respeito aos direitos humanos e dignidade humana. 

Na mesma linha de pensamento, conclui-se que os indivíduos fazem parte de 
um corpo universal, definindo a raça humana como una e dotada de isonomia jurídica 
material em qualquer parte do globo, mesmo que as legislações regionais não 
admitam essa condição como uma condição jurídica. 

As mulheres têm igualdade de direitos com os homens, a as práticas de 
segregação e imposição de normas diferenciadas, quer política, social, ou de qualquer 
espécie, às mulheres também violam a sistemática internacional de proteção dos 
Direitos Humanos. 

Todavia, denota-se que a intervenção humanitária de órgão de representação 
internacional esbarra nas condições políticas vigentes. Eis que o órgão que representa 
o maior plexo dos Estados em órbita mundial é a ONU, e o seu Conselho de Segurança 
ainda se apresenta como a manifestação da oligarquia dos países ricos, membros 
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definitivos do Conselho de Segurança, que tem poder de veto sobre qualquer ação a 
ser promovida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Por não dizer respeito às riquezas do mundo, a questão da clitorectomia não 
encontra espaço na linha de atuação dos países ricos – membros de maior influência 
das Nações Unidas. Como a defesa dos direitos humanos não gera riqueza econômica 
nem benefícios para os indivíduos alheios à questão, a luta tem grandes obstáculos 
ideológicos. Um bom caminho é a difusão dos princípios e questões de Direitos 
Humanos, momento em que a circuncisão feminina será objeto de discussão 
acadêmica e atuação da comunidade internacional. 

Ao lado da escravidão, da exploração sexual, da violência doméstica, do 
genocídio, da integridade física dos civis e prisioneiros de conflitos armados, a 
clitorectomia é uma violação a ser repelida universalmente. Todavia, apenas quando o 
fato repercute em benefício de detentores de poder – em qualquer esfera, política, 
econômica, etc. – é que a questão encontra verdadeira atenção, a fim de ser 
combatida. 

Assim como as demais violências praticadas na história, a mutilação feminina 
gera grande repulsa e ojeriza, além da indignação ao fato de que fatores políticos e 
econômicos têm-se sobreposto às questões extremamente violadoras da dignidade 
humana e em especial das mulheres. 

Nesta senda, a conscientização de que o indivíduo é sujeito do Direito 
Internacional e titular dos direitos expressos na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos é o ponto de partida para ultrapassagem dos obstáculos que ainda permitem 
a violência contra o direito sexual das mulheres. 

Eis a vereda do pensamento que justifica a intervenção humanitária no Estado 
violador de Direitos Humanos, através das Nações Unidas e mediante a de seu 
Conselho de Segurança – situação carente de aprovação política e ausência de vetos 
dos membros permanentes como explicitado alhures. 

No mesmo norte, a vontade política dos organismos internacionais é o meio 
para a obtenção da plena eficácia de proteção e realização dos Direitos Humanos, 
mesmo diante do fato dos Estados serem formados por sociedades culturalmente 
plurais e amplamente diversificados. 
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INTERCULTURALIDADE,  OS DIREITOS HUMANOS E AS MULHERES 
 

Ana Maria Colling 
Losandro Tedeschi   

 

Os debates sobre os direitos humanos são muito recentes no mundo ocidental. 
Apesar das normativas legais serem estabelecidas no século XIX,  somente no século 
seguinte com o os horrores do holocausto na 2ª guerra mundial, e as bombas atômicas 
em Hiroshima e Nagasaki é que a sociedade começou a debruçar-se efetivamente com 
a garantia dos direitos humanos. Apesar disso  questão de gênero, ou a reivindicação 
dos direitos humanos para as mulheres ainda está em construção. A violência contra 
as mulheres e contra os homossexuais, apresenta-se como um desafio a ser vencido 
para quem almeja uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas. 

A desigualdade de gênero é uma afronta à igualização proposta pelos Direitos 
Humanos desde a sua fundação no século XVIII. E esta desigualdade, o poder e o 
dominio de uns sobre outras tem também a sua história. A reivindicação de Direitos 
Humanos aplicados às mulheres ocorre porque até há pouco tempo não eram 
consideradas humanas, mas sim, filhas, esposas de humanos. 

Os três principais documentos sobre os Direitos Humanos - Declaração  dos 
Direitos da Virginia (EUA) de 1776 é uma declaração de direitos que abre caminho para 
a independência da América do Norte e que vai ser a inspiradora para o documento  
lançado após a Revolução Francesa – Declaração dos Direitos do Homem e do  
Cidadão. O terceiro documento lançado pela ONU em 1948 segue os anteriores em 
seus princípios gerais. Mas os três silenciam sobre as mulheres. Se os dois primeiros 
falam em Direitos do Homem o terceiro avança e fala em Direitos do ser humano. 

Gênero e Direitos Humanos tem se demonstrado um problema de difícil 
solução. Quando a francesa Olympe de Gouges foi decapitada ao escrever a  uma 
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã ficou explicito  a quem se destinava a 
nova cidadania. O documento da  ONU também teve um endereço social e político. 
Nasce após a tragédia do holocausto. Os dados alarmantes e preocupantes da 
violência contra as mulheres  coloca em suspeita todos artigos igualitários das 
Declarações que tratam de Direitos Humanos. 

 

A HISTÓRIA DOS DIREITOS  

Os Direitos Humanos, como entendemos hoje, tem uma história e  ela é 
contada através de três documentos fundamentais tidos como textos fundadores:  A 
Declaração da Independência dos EUA de 1776; a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789 e  a Declaração Universal dos Direitos Humanos decretada pela 
ONU em  1948. O primeiro documento  é elaborado por Thomas Jefferson nos Estados 
Unidos após a independência da Inglaterra; o segundo, com muitas afinidades ao 
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documento norte-americano, é  consequência da Revolução Francesa e o terceiro um 
efeito da Segunda Guerra Mundial. Se a declaração francesa é semelhante á norte-
americana, também o documento da ONU apresenta similaridades aos seus 
antecessores. Segundo Hunt,  

Por quase dois séculos, apesar da controvérsia provocada pela Revolução 
Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e ,do Cidadão encarnou a promessa de 
direitos humanos universais. Em 1948, quando as Nações Unidas adotaram a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 1ª dizia: “Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Em 1789, o artigo 1º da Declaração dos 
Direitos do Homem e  do Cidadão já havia proclamado; “os homens nascem e 
permanecem livres e iguais em direitos”. Embora as modificações na linguagem 
fossem significativas, o eco entre os dois documentos é inequívovo. HUNT, 2009, 15). 

Embaladas pelo Iluminismo e a Ilustração, a  Revolução Francesa (1789) e a 
Revolução Americana (1776) fundam os novos direitos civis.  O que  distingue as 
declarações do século XVIII é a sua abrangência. A ruptura histórica e política efetuada 
pela Revolução Francesa tenta ir além da proposta norte-americana com pretensões 
de universalidade. Ao lançar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,  a 
nova burguesia no poder  ambiciona contemplar a humanidade como um todo: 
declaração dos direitos civis  de todos homens, de todos os países , de todos os povos, 
de todas etnias. 

Segundo os revolucionários franceses, por ser  uma declaração de caráter 
universal, deve valer para todos os homens, independente de sua posição social. O 
artigo 4.º estabelece que “a liberdade consiste em poder fazer tudo que não 
prejudique o próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo 
dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei”, 
determinando que este novo conceito, o de igualdade, seria mesmo para todos. 

Assim como o séc. XVIII produziu o novo sujeito de direitos, produziu também a 
idéia de felicidade como um projeto social.  Anteriormente, através da revolução 
industrial o homem descobriu que a educação, a produção de alimentos, a fabricação 
de coisas que necessitava como tecidos, máquinas, etc., poderia ser uma possibilidade 
para todos. A produção de instrumentos para se viver melhor, acenava que a 
felicidade poderia  ser universal. 

A idéia de felicidade para todos provocou a idéia da igualdade entre todos. 
Uma sociedade mais justa e igualitária era o sonho de intelectuais e filósofos da época. 
Liberdade, Igualdade, Fraternidade, conceitos que se transformaram em 
paradigmáticos após a Revolução Francesa, sintetizaram os direitos  do novo cidadão e 
são as palavras de ordem contra as opressões passadas.  Mas este modelo liberal para 
o Ocidente, designou ou relegou muitos à condição de desiguais. É a partir dessa 
Revolução que se construiu o modelo de cidadania que atravessou o ocidente e da 
qual muitos permaneceram  excluidos.  
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A Declaração dos direitos do homem e do cidadão, é universalmente 
reconhecida como o momento fundador dos modernos direitos à liberdade e à 
igualdade.  Michel Foucault identifica na tríade revolucionária, tão cara aos franceses, 
a delimitação de espaços e comportamentos a serem seguidos por todos os indivíduos 
como dispositivos de submissão: por trás da liberdade, grande reclusão; por trás da 
igualdade, a escravidão do corpo; por trás da fraternidade, a exclusão. 

A  Declaração das Nações Unidas antes de seu  artigo 1º (num total de 3O)  diz 
que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros num espírito de 
fraterniudade”, seguindo os mesmos principios das declarações de 1776 e 1789. Numa 
alusão ao holocausto, marca em seu preâmbulo que 

visto que o desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos têm resultado em 
atos bárbaros que ofenderam a consciêncisa da humanidade e que o advento de um 
mundo em que os seres humanos tenham liberdade de expressão e crença e a 
liberdade de viver sem medo e privações foi proclamado como a aspiração mais 
elementar do homem comnum (HUNT, 2009, 229). 

Se as declarações de 1776 e 1789  tem um problema de linguagem, utilizando a 
expressão “direitos do homem”, criada por Rousseau, a declaração da ONU, avança e,  
em todo o seus texto, inclui todos os sujeitos,  fala em “Direitos humanos”. 

Os direitos humanos requerem três qualidades: ser naturais (inerentes aos 
seres humanos), iguais (os mesmos para todo o mundo)  e universais (aplicáveis em 
toda a parte). Segundo Lynn Hunt, acabou sendo mais fácil aceitar a qualidade natural 
dos direitos do que a sua igualdade ou universalidade. A igualdade e a universalidade 
de direistos ainda é um tema debatido no mundo inteiro. Mas segundo este autora,   

nem, o caráter natural, a igualdade e a universalidade são suficientes. Os 
direistos humanos só se tornam significativos quando ganham conteúdo político. Não 
são os direitos de humanos num estado de natureza: são os direitos de humanos em 
sociedade. São os direitos humanos vis-à-vis uns aos outros. E são direitos que 
requerem uma participação ativa daqueles que os detêm (HUNT, 2009, 19). 

Uma das prerrogativas fundamentais da liberdade e da igualdade é a 
autonomia. No séc XVIII, e  ainda hoje,  não se imagina que todas as pessoas sejam  
autônomas. Para isso duas  qualidades estavam implicadas: a capacidade de raciocinar 
e a independência de decidir por conta pórpia.  No século XVIII em especial, as 
crianças, os loucos, os escravos, os criados, os sem propriedade e as mulheres não 
tinham independência para serem autônomos. Todos os relacionados podiam um dia 
tornar-se autonomos, crescendo ou comprando sua liberdade. Apenas as mulheres 
não tinham nenhuma destas opções: eram definidas como inerentemente 
dependentes de seus pais e maridos pelos aparatos jurídicos. 

Quando se dizia que todos são iguais perante a lei, contestava-se um sistema 
de valores carregado de privilégios adquiridos pelo nascimento. Abolidas as diferenças 
entre os três estados, muitas outras permaneceram, entre elas a desigualdade entre 
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os sexos, distinguindo um mundo inferior doméstico para as mulheres  frente ao 
mundo superior público próprio dos homens. 

A desigualdade entre homens e mulheres é uma marca cultural que aparece 
em todo o ocidente. Como afirma Michelle Perrot, tão longe quanto nosso olhar 
histórico alcança só enxergamos a dominação masculina. Se as mulheres, e também os 
homens, são simplesmente um efeito de práticas discursivas e não discursivas, como 
nos ensina Michel Foucault, reconhecer os discursos e as práticas que nomearam as 
mulheres, o lugar social, as tarefas, as atribuições, e também a subjetividade feminina 
é tarefa primeira para a democratização e a igualização nas relações entre os gêneros. 

A EXCLUSÃO DAS MULHERES 

Embora os revolucionários franceses reivindicassem a ideologia republicana 
fundada na liberdade e na igualdade dos cidadãos, não estendiam estes direitos às 
mulheres. Mirabeau, Danton e Robespierre, célebres figuras da Revolução, rejeitavam 
a idéia de uma hierarquia natural entre os homens, mas mantinham-se mudos em 
relação às mulheres. Muitas delas tentaram fazer-se ouvir, através da pena ou da 
palavra, gritando nas tribunas da Assembléia ou em manifestações de rua, mas eram 
escarnecidas, caricaturadas e desqualificadas. Propalava-se que as revolucionárias 
possuíam uma sensualidade desenfreada e uma violência incontrolável, para serem 
vistas como mulheres pouco respeitáveis e perigosas. 

Em 1791, Olympe de Gouges, embalada pelos ideais libertários da Revolução, 
escreve a Declaração dos Direitos da Mulher, apresentada aos Estados Gerais, 
demonstrando a parcialidade do sujeito masculino e reivindicando que a diferença de 
sexo não pode justificar a exclusão das mulheres do poder político e da cidadania 
social. Olympe aceita o princípio da universalidade que está na base da declaração dos 
direitos do homem e reivindica a diferença que hoje definimos como de ‘gênero”, 
fazendo de homens e de mulheres o fundamento da nação. A Declaração, constitui-se 
na primeira interrogação sobre o papel da mulher nas teorias e práticas institucionais e 
tenta demonstrar as capacidades intelectuais e racionais do gênero feminino: 

Homem, sabes ser justo? É uma mulher que te pergunta: não quererás tolher-
lhe esse direito. Dize-me, quem te deu o soberano poder de oprimir o meu sexo? (...) 
Extravagante, cego, desdenhoso da ciência e degenerado, neste século de luzes e de 
perspicácia, na mais crassa ignorância, quer imperar sobre um sexo que tem todas as 
faculdades intelectuais; que pretende aproveitar a Revolução e reclamar os seus 
direitos à igualdade, para não dizer mais. (...) Considerando que a ignorância, o 
esquecimento ou o desprezo dos direitos da mulher são as únicas causas das 
desventuras públicas e da corrosão dos governos, elas resolveram expor numa solene 
declaração os direitos naturais inalienáveis e sagrados da mulher... 

 A Declaração,  um ato de fé na razão e na verdade, continha as seguintes 
reivindicações: direito ao trabalho nas oficinas de confecções e têxteis, direito à 
instrução e acesso a todas as carreiras, legislação melhorada para as mulheres 
abandonadas e mães solteiras, direito das mulheres disporem dos seus bens sem dar 
conta aos maridos. Pregava o divórcio e a igualdade cívica, dando às mulheres o direito 
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de estarem representadas nos Estados Gerais. Os revolucionários  recusam-se a 
atender suas reivindicações e  uma delegação de mulheres foi expulsa do Conselho 
Geral.  

Robespierre,  referindo-se às revolucionárias que haviam lutado ao seu lado na 
derrubada do antigo regime, deixa escapar a sua misoginia: “As mulheres aceitam as 
novas idéias porque são ignorantes; espalham-nas facilmente porque são levianas e 
lutam por elas muito tempo porque são teimosas” (PALLA, 1985, 28). No 9 de 
Brumário de 1793, a Convenção decide fechar os clubes fundados pelas mulheres e,  
quatro dias depois. Olympe é decapitada. A revolução inspirada  em promessas 
libertadoras não altera o estatuto das mulheres, demonstrando que as diferenças de 
gênero e de seus papéis sociais são mais profundas e arraigadas que as diferenças 
políticas, econômicas e sociais.  

Assim como nem todas as mulheres aderiram ao ideário igualitário de Olympe 
de Gouges e outras revolucionárias, nem todos os homens portavam-se da mesma 
maneira que Danton e Robespierre.  Jean Marie Condorcet, filósofo de concepções 
feministas,  denunciou todas as formas de opressão sobre a mulher, considerando 
essencial a simetria entre os sexos em relação a todos os aspectos da vida social. Em 
sua obra Sur l‘admission des femmes au droit de cité  de 1790,  questiona a exclusão 
das mulheres do direito de cidadania que, segundo ele, equivale a qualquer outra 
forma de discriminação, contrária ao espírito emancipador da revolução. 

Pela primeira vez uma voz masculina vem se opor à farta argumentação sobre 
as razões “naturais” para a discriminação das mulheres. Quanto às justificativas da 
inferioridade feminina para  excluir as mulheres, Condorcet arrolou-as e  recusou-as 
uma a uma. Frente ao argumento fisiológico em relação à gestação, aleitamento e 
menstruação, que transformava a mulher em incapaz de exercer seus direitos cívicos,  
perguntava se  privava-se dos direitos políticos quem era acometido de gota 
regulamente ou que se resfriava facilmente. “Não violaram todos o princípio da 
igualdade dos direitos, privando tranqüilamente a metade do gênero humano daquele 
de concorrer para a formação das leis, excluindo as mulheres do direito de 
cidadania?”(CONDORCET, 1991,45).  

Na discussão sobre a universalidade dos direitos do cidadão, a questão central  
era se a Declaração dos Direitos do Homem aplicava-se a todos os seres humanos, seja 
qual for o seu sexo, religião ou raça, ou se dizia respeito somente aos homens. Para 
subtrair às mulheres o exercício de seus direitos naturais, seria preciso primeiro provar 
que elas não pertenciam ao gênero humano. A posição de Condorcet é clara: “Ou 
nenhum indivíduo da espécie humana tem verdadeiros direitos, ou todos têm os 
mesmos; e aquele que vota contra  o direito do outro, seja qual for sua religião, cor ou 
sexo, desde logo abjurou os seus”.  

Quanto às justificativas da inferioridade feminina para  excluir as mulheres, 
Condorcet arrolou-as e  recusou-as uma a uma. Frente ao argumento fisiológico em 
relação à gestação, aleitamento e menstruação, que transformava a mulher em 
incapaz de exercer seus direitos cívicos,  perguntava Condorcet se  privava-se dos 
direitos políticos quem era acometido de gota regulamente ou que se resfriava 
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facilmente. Diziam os contrários à participação feminina que as mulheres eram 
intelectualmente inferiores ao homem, mesquinhas, não conduzidas pela razão mas 
por suas paixões, sem sentido de justiça.   Como lhes conceder o direito ao voto se 
dependem dos maridos? Perguntavam. Se votarem não terão uma influência 
desastrosa sobre os homens? 

Entre todos os argumentos utilizados para afastar a mulher da política, para 
não lhe conceder o título de cidadã, o que mais pesava era o medo de que as mulheres 
abandonassem os deveres “que a natureza havia lhe reservado”. Se elas participassem 
da vida pública, quem cuidaria dos filhos e manteria o lar acolhedor?  Condorcet  
defendia  a educação às mulheres, porque,  em sua opinião, somente uma sólida 
instrução podia tornar as mulheres aptas a exercerem os seus direitos: “não é a 
natureza, é a educação, é e existência social que causa essa diferença”.  Tenta, então, 
convencer seus colegas de que a instrução feminina reverteria em privilégios às 
crianças, ao esposo e à família. Não conseguiu adeptos entre os homens, e muitas 
mulheres burguesas também não concordavam com suas propostas, preferindo seguir 
a cartilha de Emílio e sua Sofia, de Rousseau, o porta-voz da liberdade, segundo elas. O 
que Rousseau fornecia, na verdade, era uma exemplar legitimação burguesa à 
subordinação da mulher no casamento. 

Com a adesão das mulheres francesas à proposta da relação entre Emílio e 
Sofia, Condorcet  desabafa:  

tenho medo de me indispor com elas...falo de seus direitos, e não de seu 
império; podem suspeitar de minha vontade secreta de diminuí-lo; e depois que 
Rousseau mereceu a aprovação delas, dizendo que só eram feitas para cuidar de nós, e 
para nos atormentar, não devo esperar que elas se declarem a meu favor 
(CONDORCET, 1991:19). 

A construção do cidadão e da não cidadã também tem sua história. No século 
XVIII, quando discute-se a cidadania dos indivíduos, o teórico europeu da igualdade, 
Jean-Jacques Rousseau, estabelece que a vida das mulheres está consagrada ao papel 
doméstico. O filósofo  define que a existência feminina materializa-se nos olhos dos 
outros, (não é somente necessário ser honesta é preciso parecer honesta aos olhos 
dos outros) estabelecendo uma ligação entre a natureza e a moral da mulher.  
Rousseau referenda a feminilidade natural da mulher, a doçura, a modéstia, as 
atividades caseiras e propõe o enclausuramento feminino: “Só uma mulher deve 
mandar em casa. Mas deve limitar-se ao governo doméstico, não se meter com as 
coisas de fora, se manter encarcerada em casa” (Cf. BADINTER, 1991, 20). 

Rousseau exerceu  enorme influência entre as mulheres especialmente pela 
sua obra pedagógica Emílio – da educação de 1762, sucesso de vendas, onde 
explicitava pedagogicamente o lugar social do feminino. Referenda a feminilidade 
natural da mulher, a doçura, a modéstia, as atividades caseiras e propõe o 
enclausuramento feminino.  Discorria também  sobre a educação dos filhos que 
deveriam receber carinho e cuidado. Quanto às mulheres, que devem ser educadas na 
vergonha e no pudor, seus conselhos não deixavam dúvida quanto ao lugar que 
deveriam ocupar na sociedade: 
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Quase todas as raparigas aprendem com repugnância a ler e escrever, mas 
quanto a segurar a agulha, é o que elas aprendem sempre de boa vontade. 
Antecipadamente imaginam-se crescidas e sonham com prazer que estes talentos 
poderão um dia servir-lhes para se enfeitar.  Aberto este primeiro caminho é então 
fácil de seguir: vêm por si mesmo a costura, o bordado, a renda (ROUSSEAU, 
1992:178). 

Elisabeth Badinter, em  Palavras de Homens, analisa o lugar da mulher na 
sociedade segundo os revolucionários franceses, lembrando que o discurso dominante 
durante a Revolução Francesa, tributário a Rousseau, triunfará nas sociedades 
ocidentais até o fim da Segunda Guerra Mundial. A advertência de Rousseau de que a 
única chance de felicidade da mulher é abandonar o mundo exterior, sofrer em 
silêncio e dedicar a vida aos seus familiares teve boa acolhida entre as mulheres do 
mundo inteiro. A receita era  seguir a função que a natureza lhe destinou, sob pena de 
ser anormal e infeliz. As mulheres não exercerão os direitos cívicos, não possuirão 
direitos humanos, já que a felicidade de todos, inclusive delas próprias, tem este 
preço, conclui o filósofo. 

Em 1793 é publicado um texto na França, de autor desconhecido, que leva o 
sugestivo título de Lições a tirar da execução de três mulheres,  que trata sobre o 
exemplo dado às mulheres, pelo Tribunal Revolucionário, na condenação de Maria 
Antonieta, Olympe de Gouges e madame Roland. Esclarecendo o que os 
revolucionários entendiam como cidadania, e a quem ela era destinada, o panfleto 
aconselha a todas a todas as mulheres: 

Amai, segui e ensinai nas leis que chama de novo vossos esposos e vossos filhos 
ao exercício de seus direitos; glorificai-vos com as ações brilhantes que eles poderão 
realizar em favor da pátria, porque estas dão um testemunho a vosso favor; sede 
simples no vosso modo de trajar, laboriosas no vosso lar; jamais frequenteis as 
assembléias populares com o desejo de ali falar; mas que a vossa presença encoraje 
por vezes vossos filhos; então a pátria vos abençoará, porque tereis realmente feito 
por ela o que ela tem direito de esperar de vós (Cf. BADINTER, 1991, 204). 

 Se no século XVIII Condorcet pode ser considerado como um dos únicos   
revolucionários e parlamentares a reconhecer a equivalência política entre os sexos,  
no século seguinte outros homens e mulheres juntaram-se a esta preocupação.  John 
Stuart Mill, em seu livro  Subjection of Women (escrito a quatro mãos com sua mulher 
Harriet Taylor), chamou a atenção para a alienação feminina: sem acesso ao poder 
político, as mulheres não teriam meios de garantir os outros direitos fundamentais 
para se tornarem sujeitos autônomos. O casamento igualitário de Mill e sua esposa foi 
severamente criticado por Freud em carta à sua noiva, demonstrando explicitamente a 
sua concepção do lugar destinado ao feminino. 

Peter Gay, em  biografia sobre o fundador da psicanálise, relata os termos 
desta correspondência, quando Freud  acusa Mill de faltar com o senso de absurdo nas 
suas propostas sobre a igualdade entre os sexos. A destemperança de Mill, segundo o 
psicanalista,  dá-se em vários aspectos, como, por exemplo, na emancipação das 
mulheres e na questão feminina em geral. A defesa  de que as mulheres podiam 
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ganhar tanto quanto os homens, revoltou Freud, porque isto “deixava de lado as 
realidades domésticas: manter a casa em ordem, supervisionar e educar os filhos 
constituem uma ocupação em tempo integral que praticamente impede o emprego da 
mulher fora de casa” ( GAY, 1994, 52). 

Nesta mesma carta, Freud afirma que  as mulheres, ao contrário  do que 
afirmava o  ensaio de  Mill, não são escravas brancas e, se soubessem do teor de suas 
propostas, “qualquer moça, mesmo sem  direito de voto nem competência jurídica, 
cuja mão um homem beija e por cujo amor ele tudo ousa, tê-lo-ia corrigido”. Segundo 
Freud, a emancipação total das mulheres significaria o fim de um ideal admirável. 
Conclui a carta,  afirmando que a natureza destinou a mulher, através da beleza, do 
encanto, da doçura, a algo mais. Assume o seu ideal de feminilidade, dizendo à noiva: 
“Não, a este respeito sou antiquado, desejo a minha Marta como ela é, e ela própria 
não há de querer que seja diferente: ser uma namorada adorada na mocidade e uma 
esposa amada na maturidade” (GAY, 1994, 52). 

Segundo Mill, a sujeição das mulheres tem sido tão universal quanto a 
diferença entre os sexos. Considerava a situação social de inferioridade das mulheres 
como um problema político e social, descaracterizando a diferença biológica como 
origem da subordinação feminina.   A sujeição das mulheres põe em dúvida o valor do 
conceito de democracia e, para Mill, esta só será alcançada através da democracia 
sexual, sobretudo na família. Perguntava ele: “è possível denominar democracia um 
sistema político que exclui as mulheres da cidadania, e portanto, da participação 
política?” (MILL, apud ALVAREZ, 1994). 

Mill conclui enumerando os efeitos positivos que produzirá a igualdade dos 
sexos na sociedade: argumentos de índole moral – a igualdade dedos sexos é uma 
condição necessária para o desenvolvimento moral da humanidade, e de caráter 
consequencialista: “o desperdício do potencial de talentos naturais da metade da 
espécie aparece como um desperdício que a sociedade não pode permitir”(Cf. MILL, 
2006). 

As mulheres não podem participar da esfera pública, da cidadania, não porque 
são incapazes, mas porque são por “natureza” destinadas à esfera familiar e privada, 
para a qual possuem “virtudes”específicas, nasceram para estas virtudes e para os 
cuidados domésticos. A insistência sobre uma natureza feminina familiar e doméstica 
e uma natureza masculina social e política, foi abundante no discurso revolucionário 
que instalou a igualdade e a cidadania, deixando a impressão de que a própria 
natureza prescreveu para cada sexo as respectivas funções.  

 

DIREITOS HUMANOS NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA  

As constituições estabelecem a igualdade como princípio fundamental vetando 
todas as distinções. Mas sabemos que a igualdade constitucional não acaba com a 
discriminação entre homens e mulheres que tem acompanhado a história da 
civilização. A desigualdade entre os sexos é historicamente construída e sua face mais 
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cruel  é a violência praticada contra a mulher. A violência contra a mulher é o atestado 
desrespeito às Direitos Humanos invocados por todas declarações. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789  como efeito da 
Revolução Francesa e a decapitação de Olympe de Gouges, acusada de ser 
duplamente traidora: traiu a natureza de seu sexo e quis ser um home de estado, se 
reveste de uma importância capital para a  história das mulheres. Os códigos civis 
implantados em praticamente todo o ocidente são heranças do código napoleônico.  

O Código de Napoleão de 1804, influenciou a condição da mulher, dando corpo 
a idéia de que a mulher é propriedade do marido, e que sua função primordial é gerar 
filhos. A mulher casada existe apenas na família e para a família,  e é dela que tratam 
os códigos e é sobre ela que recaem  diversos impedimentos, cristalizando sua 
dependência e justificando sua inferioridade. O Código napoleônico, encarnação da 
modernidade, editado logo após a Revolução Francesa, determinou  por mais de um 
século a subordinação privada das mulheres e influiu decisivamente na negação à sua 
cidadania política. 

O Código Civil brasileiro editado em 1917, assumiu as diretrizes do Código 
napoleônico, que legitimava o princípio da incapacidade civil das mulheres casadas, 
consideradas menores submetidas à autoridade do marido, desprovidas de todos os 
direitos políticos.  O casamento, que através de vários discursos é elevado ao único 
ideal feminino, à única maneira de realização feminina como esposa e mãe, é, ao 
mesmo tempo, a gaiola da mulher; transforma-se na sujeição de um sexo pelo outro. 
Arranjar marido significava para a mulher perder a capacidade jurídica. O casamento 
privava-a de exercer os direitos pessoais e patrimoniais.  

Com o casamento a mulher rebaixava-se à categoria de menor, dependente do 
marido, mas todas queriam casar-se, porque solteiras não eram bem vistas  
socialmente. Extremo paradoxo de considerar-se o estado da casada como o que 
oferece um maior status a uma mulher, ao mesmo tempo, como tal, sua capacidade e 
personalidade jurídica, já diminuída, fica consideravelmente reduzida. As mulheres 
eram, portanto, destinadas a viverem como menores de idade permanente. 

O conceito de honra é inaugurado neste código e a  honra da mulher é um dos 
principais motivos alegados para seu extermínio. Este conceito de honra é 
sexualmente localizado e o homem é o legitimador, uma vez que a honra é atribuída 
pela sua ausência, através da virgindade, ou pela presença  no casamento. Os crimes 
em defesa da honra, são perpetrados e justificados tendo como base nestes códigos. 

O princípio cristão “não matarás” não parece aplicar-se aos que assassinam 
suas esposas e companheiras. Esta decisão perpetua uma cultura de impunidades de 
assassinatos e agressões de esposas e amantes por parte de seus maridos e 
companheiros que causa perplexidade e indignação. Matava-se em nome do desprezo 
pela mulher e era absolvido em nome da “honra” calcado neste mesmo desprezo.  

A tese jurídica  da legítima Defesa da Honra deixou milhares de criminosos em 
liberdade, numa demonstração da conivência do estado com a violência doméstica e 
da persistência de uma hierarquia sexual. Alguns países chegavam a adotar a norma da 
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impunidade total em favor do marido que “vingasse a honra” ao surpreender a mulher 
em adultério. No Brasil, de acordo com o Código penal de 1890, só a mulher era 
penalizada por adultério, sendo punida com prisão de 1 a três anos. O homem só era 
considerado adúltero se possuia concubina teúda e manteúda. 

Cézare Lombroso, um criminologista italiano que exerceu influência nas leis 
jurídicas e criminológicas brasileiras, do final do século passado, apresentava a mulher 
como menos inteligente, menos sensível, com capacidade de se manter em castidade, 
condição impossível de exigir-se dos homens. Com este raciocínio justificava que as 
leis do adultério só atingissem a mulher, cuja natureza não a predispunha a este tipo 
de transgressão. Portanto, se a mulher traía era porque era má, diferentemente do 
homem que somente obedecia a natureza de seu sexo.  Por este motivo o adultério 
masculino diz respeito à ordem privada e o feminino transforma-se em transgressão 
pública. 

A incapacidade da mulher, estabelecida pelo Código Civil é eliminada em 1962 
com a edição do Estatuto da Mulher Casada. A cultura, as mentalidades durante muito 
tempo conservaram o estatuto da defesa da honra masculina. A Lei Maria da Penha , 
lei nº 11.34 criada no Brasil em 7 de agosto de 2006, tem como principal objetivo 
combater a violência contra a mulher -  questão de saúde pública e violadora dos 
direitos humanos. 

Segundo dados da ONU, o Brasil aparece em 53º lugar no índice mundial de 
igualdade entre os gêneros. Na América latina aparece em 6° lugar, seguindo o 
Uruguai, Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia. Os dados levados em consideração 
pela ONU são a alfabetização, esperança de vida e economia. Mas, a face mais cruel da 
desigualdade é a violência praticada contra a mulher e encarada como natural por 
muitos. 

Dez mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de violência; a cada minuto uma 
mulher é vítima de estupro; a  cada 2 minutos cinco mulheres são espancadas no 
Brasil. A violência contra a mulher é uma chaga mundial, acirrada ou radicalizada nos 
países latinos. Ela é tão preocupante que a Conferência realizada em Viena em 1993, 
além de repudiar e condenar veementemente todas as formas de violência contra a 
mulher, colocou-a no mesmo estatuto de importância de outras  violações brutais dos 
direitos humanos como o genocídio, a limpeza étnica, as torturas, a discriminação 
racial e o terrorismo. 

Não se pode entender a violência como uma questão privada, que deve ser 
tratada na intimidade do lar, pois ela demanda soluções no âmbito da saúde, 
educação, trabalho e segurança e essas são questões públicas e comunitárias. A 
violência doméstica deve ser tratada como uma questão criminal. Tornar este 
fenômeno visível aos olhos da sociedade é um primeiro passo para que medidas sejam 
implementadas, e o caráter sagrado da família seja questionado.   Talvez assim 
possamos iniciar um processo de transformação nas relações de gênero, construindo 
uma sociedade mais democrática. A igualdade entre homens e mulheres não se 
decreta, se constrói. Uma das deliberações de Beijin é de que eliminar a violência é 
construir democracia. Porque na democracia a igualdade faz toda a diferença.                    
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Resta a todos nós, um trabalho incessante, em todos os lugares e ocasiões, da 
academia à associação de bairro, passando pelas igrejas, mídia,  de mostrar que o 
processo de fazer homens e mulheres, a designação de seus papéis sociais, a 
hierarquização entre os dois sexos subordinando o gênero feminino ao masculino são 
construções, invenções históricas.  Nada de natureza passa por aí. O que há sim é um 
trabalho entre práticas e discursos, de demonstrar a natureza dos sexos e com isso a 
sua permanência. 

Demonstrar sua construção é um trabalho pedagógico, portanto. A educação 
que mulheres e homens recebem e o comportamento que apresentam em sociedade 
são um fenômeno cultural que pode e deve ser mudado. Desconstruir os discursos que 
estabeleceram historicamente o que é ser homem e o que é ser mulher é uma tarefa 
urgente e libertadora. Se nem sempre foi assim, se é uma construção histórica, 
entremeada de relações de poder/saber, podemos fazer e pensar diferente do que 
pensamos. Podemos pensar que os direitos humanos aplicam-se a todos os humanos, 
homens e mulheres, e fazer um mundo diferente onde a liberdade  possa ser 
desfrutada por todos os humanos e humanas. 

 

CONCLUSÃO 

Olympe de Gouges, apresentou aos Estados Gerais franceses em 1791  A 
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã , como uma resposta à Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecida como momento fundador dos 
modernos direitos da liberdade e a igualdade.  Após lutar juntamente com os homens 
pelos ideais burgueses da Revolução Francesa, não sentiu o seu sexo representado na 
declaração universal. O documento que apresenta se revela de particular importância 
por conter afirmações e reivindicações das mulheres em termos de direito e denunciar 
a conotação parcial do sujeito masculino. 

Sua declaração transforma-se no  primeiro manifesto público em favor dos 
direitos da mulher. No contexto dramático da Revolução Francesa, por causa da sua 
crítica pública aos valores patriarcais e à violência do poder jacobino, ela foi 
guilhotinada em 1793. Segundo os revolucionários franceses, Olympe seria 
guilhotinada por dois “pecados”: querer ser um homem de estado e trair a natureza de 
seu sexo.  

Ser um homem de estado era ultrapassar a barreira do privado e adentrar no 
mundo público da política e do poder, masculino por excelência;  trair a natureza de 
seu sexo era escapar das armadilhas históricas destinadas ao feminino. A “natureza 
feminina” destinava-a  somente ao casamento e à maternidade. 

Quando falamos em história das mulheres, lembramos sempre que a 
representação da diferença sexual deve pouco à ciência e quase tudo à política e à 
cultura. Por este motivo a categoria de análise gênero é tão importante. No caso 
francês, a escolha  da representante simbólica da Revolução Francesa recai sobre 
Marianne, uma mulher  linda em véus brancos esvoaçantes, efêmera e irreal. À mulher 
combativa, real e  libertária resta a guilhotina. 
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            Quando Olympe de Gouges escreve a declaração da Cidadã é contra este 
bloco de discursos poderosos que se impõe. Rousseau ao inventar a rainha do lar, o 
anjo do lar, figura imaginária que resiste até os dias atuais, teve a adesão da maioria 
das mulheres. Com seus órgãos internos esmagados pelos espartilhos, as anquinhas 
que lhe tolhiam os movimentos, os coques impecáveis, as mulheres ocidentais  eram o 
reflexo de Sofia, figura literária e imaginária, criada por Rousseau como a companheira 
do modelo de cidadão,  Emílio. 

 As práticas discursivas não são pura e simplesmente modos de fabricação de 
discursos. Elas tomam corpo, no conjunto das técnicas, das instituições, dos esquemas 
de comportamento, dos tipos de transmissão e difusão, nas formas pedagógicas que, 
por sua vez, as impõem e mantém. As práticas não  discursivas são também parte do 
discurso, à medida que identificam tipos e níveis de discurso, definindo regras que ele 
de algum modo atualiza. 

Os discursos que nomearam o masculino e o feminino se inculcaram 
profundamente na cultura ocidental e estabeleceram a preponderância do masculino 
e a subordinação do feminino. Michel Foucault encara o discurso como   prática social. 
Em sua célebre aula A Ordem do Discurso, sublinha a idéia de que o discurso é 
produzido em razão das relações de poder. Por outro lado o discurso  numa relação 
saber x poder produz realidade, produz verdade: 

Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se 
sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo 
um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema de 
livros, da edição , das bibliotecas, como as sociedade de sábios de outrora, os 
laboratórios hoje. Mas ela é reconduzida, mais profundamente sem dúvida, pelo modo 
como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido 
e de certo modo atribuído (FOUCAULT, 1996: 17). 

Combater estes discursos que transformaram-se em práticas discursivas e não 
discursivas é um trabalho árduo que exige  a atenção de todas as instituições. Família, 
escola, mídia, igreja e outras devem reconhecer o trabalho “eficiente” que foi 
efetivado durante séculos  para subordinar e excluir as mulheres, e proporcionar a sua 
desconstrução. Abrir os discursos, mostrar como e quando foram arquitetados, 
desconstruí-los, é uma tarefa árdua e difícil e necessária.  A radical desigualdade entre 
os sexos – a violência contra a mulher por ser transnacional e atravessar todas as 
categorias como classe, raça, etnia, geração, ter se transformado em chaga mundial e 
caso de saúde pública, necessita a convocação dos direitos humanos para combatê-la. 

Devemos acreditar que os direitos humanos aplicam-se a todos os humanos, 
homens e mulheres, e fazer um mundo diferente onde a liberdade  possa ser 
desfrutada por todos os humanos e humanas. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como base o projeto de pesquisa em iniciação científica pelo 
CNPq com o título “POLÍTICAS PÚBLICAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MATO 
GROSSO SUL (MS): diagnóstico de execução e levantamento das demandas” e constitui 
na elaboração de um diagnóstico acerca das políticas públicas existentes nas 
comunidades remanescentes de quilombos de MS, mais especificamente, em seis 
comunidades, São Miguel (município de Maracaju), Furnas de Boa Sorte (município de 
Corguinho), Furnas do Dionísio (município de Jaraguari), Dezidério Felipe Oliveira 
(município de Dourados) Chácara Buriti e Tia Eva (município de Campo Grande). 
Devido a maior e mais expressividade ocorrência dos processos de regularização 
fundiária dos territórios quilombolas do estado, conquistada com a Constituição 
Federal de 1988, dar-se-á ao tema por reconhecimento e titulação dos territórios 
quilombolas maior atenção e detalhamento, passando por uma breve explanação 
quanto às políticas em educação e da saúde. Para isso realizar-se-á um levantamento 
de como está o andamento dos processos de reconhecimento territorial das 
comunidades de remanescentes de quilombos de MS mediante aos dados fornecidos 
pelo INCRA, pois em 2003, por força de Decreto Federal 4.887, foi transferida do 
Ministério da Cultura para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA, a competência para a delimitação de tais terras, bem como a determinação de 
suas demarcações e titulações. Mediante a dura realidade de constantes conflitos 
territoriais entre latifundiários, tanto com algumas aldeias indígenas como 
comunidades quilombolas do estado, esse trabalho trás à luz as comunidades 
remanescentes de quilombos e o processo de conquista pelo direito a titulação dos 
territórios étnicos das comunidades negras. 
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1. INTRODUÇÃO  

As comunidades quilombolas foram amparadas pela Constituição Federal de 
1988 a respeito do reconhecimento quanto ao direito de titulação de seus territórios. 
Trata-se do primeiro momento em que se dá a essas comunidades voz e vez, e de 
requererem aquilo que lhes é de direito. Passo inicial que acarretou em direitos legais, 
mas não necessariamente de fato, uma série de políticas públicas que contemplam 
essas comunidades. Assim vários outros movimentos e ações legais foram surgindo 
nos últimos anos, um exemplo claro é a lei 10639/03 que tornou obrigatório o ensino 
de História da África e Cultura Afro-brasileira no ensino básico, fato garantido por lei, 
mas que não se apresenta na maioria das escolas do estado de Mato Grosso do Sul, 
principalmente aquelas estabelecidas em comunidades quilombolas. Dessa forma, 
através do trabalho de campo e pesquisa documental, foi realizado um diagnóstico 
que pretendeu apresentar, no decorrer deste trabalho, a realidade atual da situação 
na demarcação, titulação e reconhecimento dos territórios quilombolas, juntamente 
com uma breve abordagem sobre a situação da saúde e da educação.  

Dentre os acessos às diversas políticas públicas em que as comunidades dos 
remanescentes de quilombos de Mato Grosso do Sul estão inseridas, o que se tem 
apresentado com maior expressividade são os processos de regulamentação fundiária 
realizada pelo INCRA, órgão competente para a delimitação e demarcação dessas 
terras a partir de 2003 obedecendo ao Decreto Federal número 4.887. Fato que serve 
de base para que esta pesquisa foi o levantamento junto ao INCRA da atual situação 
dos processos administrativos quanto à demarcação e titulação das terras dos 
remanescentes de quilombos no estado do Mato Grosso do Sul. 

No estado estima-se que o número destas comunidades chegue ao redor de 
trinta, sendo que apenas vinte e uma são identificadas e formalizadas até o presente 
momento pela Fundação Cultural Palmares e dentre elas, apenas 12 comunidades 
possuem procedimento administrativo de regularização fundiária instaurado no 
INCRA. O diagnóstico pretendido refere-se a atual situação de regularização e titulação 
de seis dessas comunidades quilombolas, que são: a Chácara Buriti (Campo Grande), 
São Miguel (Maracaju), Furnas de Boa Sorte (Corguinho), Furnas do Dionísio 
(Jaraguari), Dezidério Felipe Oliveira (Dourados) e uma comunidade urbana Tia Eva 
(Campo Grande). 

Além do levantamento de dados nos processos administrativos do INCRA, outro 
fator de suma importância a ser considerado é a realização de trabalho de campo com 
observação participativa e a produção e aplicação de questionários e entrevistas 
semiabertas/semiestruturadas aos membros da comunidade, bem como aos agentes 
representantes de órgãos governamentais, trazendo o olhar e os saberes dos 
quilombolas. 

A significância deste trabalho mostra-se no momento em que se entende que a 
reprodução física e cultural dessas comunidades se dá juntamente à permanência em 
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seus territórios, entendida como garantia legal para as comunidades amparadas 
através do processo de regularização e titulação de seus territórios, sendo assim, 
assegurando tais direitos, possibilitando a continuação e a propagação de suas práticas 
culturais de forma coletiva. 

Cabe aqui ressaltar que estamos apresentando parte de nossas pesquisas, ou 
seja, resultados prévios, pois o trabalho encontra-se, ainda, em fase de execução e 
conclusão da pesquisa. Mesmo assim, dentre as conclusões prévias, podemos afirmar 
com ênfase que dentre as políticas públicas, a relacionada à terra foi a que mais 
avançou no estado de Mato Grosso do Sul. 

Outra questão importante desse trabalho é que percebemos que por meio da 
conquista da terra outros direitos vão sendo agregados e esses grupos têm se 
preocupado cada vez mais em cobrá-los: direito à saúde diferenciada e de qualidade; 
direito à moradia; direito à educação quilombola; dentre outros. 

2. Materiais e Métodos 

Para a realização deste projeto podemos dividir as ações em dois pontos 
fundamentais: a primeira ação, e o ponto fundamental deste trabalho, são o 
levantamento e análise dos dados encontrados nos processos administrativos de 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos de Mato Grosso do Sul assegurados 
pelo INCRA. Tais dados servirão para a compreensão da atual situação destes 
processos de titulação das comunidades. Essa ação constitui a parte central desta 
pesquisa. A segunda ação corresponde ao trabalho de campo, ou seja, a produção e 
aplicação de questionários e de entrevistas semiabertas/semiestruturadas aos 
respectivos membros das associações (lideranças) das comunidades quilombolas e 
também aos agentes federais (INCRA) e municipais envolvidos, tanto na área da 
educação como a da saúde, na tentativa de buscar maiores informações na área da 
educação e da saúde vivenciada nos quilombos. Sobre a aplicação de questionários e 
entrevistas semiabertas/semiestruturadas assim como a observação participante, 
podemos citar Rita d’Ávila Cachado, no seu texto: “o papel de mediação”. Assim, o 
autor nos leva à reflexão de que:  

A observação participante como metodologia 
preferencial da antropologia implica, talvez de forma 
inevitável, a construção de uma relação de confiança com 
os informantes. A forma como o fazemos pode mesmo 
determinar os resultados das nossas pesquisas. 
(CACHADO, 2010, P. 45) 

Nesse sentido entendemos que o dialogo entre nos pesquisadores e o INCRA se 
faz fundamental, principalmente quando o órgão se dispõe a dialogar e a fornecer 
informações fundamentais, como levantamento de dados, planilhas, pequeno censo, 
mapas, contatos e tantos outros elementos que facilitaram o nosso diálogo com as 
comunidades do estado. Podemos assinalar, também, a presença dos mesmos, em 
algumas idas a campo, o que de certa maneira cooperou para o maior diálogo entre as 
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lideranças dessas comunidades e os pesquisadores, servindo como ponte fundamental 
para o nosso trabalho. 

Ainda sobre o trabalho antropológico, por se tratar de um projeto de pesquisa 
dentro das questões da antropologia, os procedimentos metodológicos possuem como 
elemento básico o que chamamos de trabalho de campo. Neste sentido, pode-se dizer 
que a antropologia é privilegiada pelo “estar lá”, “ir ver”, “conviver”, ou seja, é uma 
ciência social que tem íntima relação com as pessoas e situações sociais. 

A partir do que aqui foi dito, podemos sintetizar estes procedimentos de 
pesquisa nos seguintes passos: inicialmente foi feito levantamento bibliográfico acerca 
do tema das comunidades quilombolas no Brasil e nesta região do país; foi de 
fundamental importância a pesquisa junto aos órgãos federais (INCRA, FUNASA), 
estaduais (Educação, Moradia e Produção) e municipais (educação), acerca das ações 
(políticas públicas) implementadas nestas comunidades; finalmente, o mais 
importante, que foi o trabalho de campo, através de várias viagens a estas 
comunidades. Nestas viagens deram-se a interação, observação participante, 
entrevistas, rodas de conversa (técnica do grupo focal), dentre outros procedimentos 
utilizados, com a finalidade de levantar a realidade das políticas públicas nestas 
comunidades. 

2.1 OBSERVAÇÕES E REFLEXÕES  

O objetivo principal deste trabalho é levantar entre as seis comunidades 
quilombolas de Mato Grosso do Sul, selecionadas para o projeto, o diagnóstico da real 
situação das políticas públicas existentes, tanto no processo de titulação das terras das 
comunidades quilombolas, como na educação e na saúde. Para isso cabe notar nas 
palavras de Arruti (2008), que um dos objetivos dessas comunidades, de forma 
coletiva, é a conquista de seus territórios. No ensaio “Quilombos”, encontramos, 
segundo o autor, o significado da terra para as comunidades quilombolas. Observe sua 
discrição: 

Eles seriam caracterizados também por alguns traços 
substantivos, todos relativos à sua territorialidade, como o 
predomínio do uso comum e a utilização dessas áreas 
obedecendo à sazonalidade das suas atividades produtivas ou 
outras, “caracterizando diferentes formas de uso e ocupação 
do espaço, que tomam por base laços de parentesco e 
vizinhança, assentados em relações de solidariedade e 
reciprocidade”. (ARRUTI, 2008. p.2) 

Dado a importância da terra para as comunidades quilombolas, a situação da 
titulação territorial é o ponto fundamental desta pesquisa e pretende-se, a partir dos 
dados colhidos nos processos administrativos do INCRA, relatar como está, 
atualmente, cada caso particularmente. Mostrando, se for o caso, motivos da demora 
de certos processos e conflitos, que por ventura são acometidas as comunidades e os 
antigos proprietários das terras. No caso da educação e da saúde realizar um breve 
levantamento de como tem apresentado o processo educacional nas escolas e se há o 
atendimento médico para as comunidades, em especial aos que necessitam de maior 
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atenção, como nos casos dos hipertensos, aposentados e mulheres gestantes. 
Também se verificará o atendimento quanto à anemia falciforme e outras doenças que 
devem ser tratadas de forma preventiva em comunidades negras. 

Cabe apontar, neste caso, o que o Estado passa a observar de diferente nessas 
comunidades, conforme o texto de José Mauricio Arruti (2008), sobre políticas públicas 
para quilombos: terra, saúde e educação. O autor faz uma breve reflexão sobre o 
ponto de vista do governo, a respeito do trato do estado com essas comunidades e nos 
apontar que: 

A primeira observação a ser feita, portanto, é relativa à 
mudança de postura do Estado brasileiro diante da questão 
quilombola: ela deixa de ser vista como tema exclusivamente 
cultural, para ser incorporada na larga variedade de políticas 
de responsabilidade pública (ARRUTI, 2008. p.79). 

Fica evidente a mudança de postura do governo sobre essas comunidades 
tradicionais, e confirma, de certo modo, a importância da terra para esses grupos. Ao 
estabelecer que a questão quilombola não se limita apenas à expressão cultural, o 
ordenamento jurídico vem reforçar que estes territórios são importantes para a 
reprodução física e cultural. 

No que se diz respeito às comunidades estudadas podemos apontar que todas 
as seis comunidades acima citadas obedecem a Instrução Normativa nº 57, de 20 de 
Outubro de 2009 do INCRA, sendo assim, são reconhecidas como comunidades 
quilombolas juntamente à Fundação Cultural Palmares (Tabela1) e já tiveram seu 
Relatório Histórico Antropológico realizado (Tabela 2), com exceção da comunidade 
Tia Eva que se encontra em fase de finalização. Para melhor compreensão segue 
abaixo as duas tabelas:  

 

 

COMUNIDADES 
DATA DE 

AUTORECONHECIMENT
O 

Comunidade Negra Rural Quilombola 
Dezidério Felipe de Oliveira/Picadinha 

19/04/2005 

São Miguel 19/04/2005 
Furnas da Boa Sorte 25/05/2005 
Furnas do Dionísio 25/05/2005 
Chácara Buriti 19/08/2005 
Eva Maria de Jesus Tia Eva (Vila São 
Benedito) 

05/03/2008 

 

Tabela 1 – Reconhecimento junto a Fundação Cultural Palmares /Tabela 
produzida por Sonia Rocha Lucas, bolsista Pibic/CNPq.  



 

- 103 - 

 

 

Comunidades 
Data do Relatório 

Histórico-
Antropológico 

Autoria 

Picadinha Setembro de 2007 INCRA 

São Miguel 
Dezembro de 
2007 

INCRA 

Furnas da 
Boa Sorte 

Julho de 1998  Maria de Lourdes Bandeira 

Furnas do 
Dionísio 

Trabalho de 
campo em 
Dezembro de 
1997 

Maria de Lourdes Bandeira e 
Triana de Veneza Sodré e 
Dantas 

Chácara 
Buriti 

Setembro de 2007 
Carlos Alexandre B. Plínio 
dos Santos 

Eva Maria de 
Jesus - Tia 
Eva 

Em andamento  

Tabela 2 – Relatório Histórico-Antropológico /Tabela produzida por Sonia Rocha 
Lucas, bolsista Pibic/CNPq.  

 

Destacamos que a Comunidade Chácara do Buriti e São Miguel estão em fase 
de titulação, fase final do processo que regulariza o território da comunidade, e se 
prepara para receber um título em nome da associação que representa a comunidade. 

As comunidades Furnas de Boa Sorte e Furnas do Dionísio estão em processo 
de desintrusão, quando há a negociação entre o INCRA e os proprietários não 
quilombola a respeito do valor referente à venda de suas terras. Ao chegar ao fim 
dessa avaliação e aceite pelo proprietário, o órgão responsável dá a imissão da posse 
da propriedade em favor do INCRA, o que posteriormente, dá seguimento ao processo 
até culminar com a titulação em favor da associação da comunidade. 

A comunidade Desidério Felipe de Oliveira, também conhecida como Picadinha, 
acabou de sair da fase de contestação. Fase que foram apresentados contestações 
judiciais dos proprietários não quilombolas e de resultado a favor ao INCRA e 
conseqüentemente a comunidade Picadinha, mas segundo INCRA, esse processo ainda 
pode ir para o Superior Tribunal. 

Finalizando, a comunidade Tia Eva, que está no início do processo de titulação 
das terras, encontra-se aguardando a finalização do Relatório Técnico de Identificação 
e Delimitação o RTID para dar continuidade e desenvolvimento ao processo. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa mostram a diversidade do estado dos 
processos desenvolvido pelo INCRA atualmente, frente a essas seis comunidades que 
lutam para ter a posse de seu direito a terra. Em suma, esses resultados podem ser 
demonstrados na tabela 3 que segue abaixo: 



 

- 104 - 

 

 

 

 

Tabela 3 – Áreas reivindicadas e tituladas /Tabela produzida por Sonia Rocha 
Lucas, bolsista Pibc/CNPq.  

 
Porém, o que ficou especifico e assegurado com relação a terra, ainda deixa 

muito a desejar com relação a outras políticas públicas, como aponta Arruti: 

Assim, se a política de regularização fundiária dos territórios 
quilombolas tem normatização própria e se diferencia 
substantivamente dos mecanismos e conceitos da política de 
reforma agrária, as demais políticas públicas dirigidas às 
comunidades quilombolas, por outro lado, como as de saúde e 
educação, resultam basicamente da previsão de uma 
participação especial (em geral apenas de caráter 
orçamentário) dos quilombolas nas políticas de vocação 
redistributiva (ARRUTI, 2008. p.84). 

Deste modo, podemos observar que a política da terra que desde 1988, com a 
constituição Federal, depois com as leis que organizaram e regulamentaram o 
processo de reconhecimento, assim como a titulação da terra avançou 
consideravelmente. No entanto, outras áreas ainda estão distantes de encontrar um 
caminho especifico para a efetiva realização de políticas públicas de direito a essas 
comunidades. Observamos, portanto, o que Arruti reflete: 

A tendência é, portanto, que os quilombolas sejam pensados, 
de um lado, pela política fundiária, como coletividades 
diferenciadas e territorializadas, enquanto, de outro, as demais 
políticas os concebam como agregados de indivíduos mais 
desfavorecidos no acesso a recursos, entre eles as políticas 
públicas gerais. Em ambos os casos há algum reconhecimento 
e alguma redistribuição, mas no primeiro caso o 
reconhecimento resulta em uma política diferenciada, 
enquanto nos outros casos o reconhecimento gera um 
tratamento diferenciado no acesso a políticas indiferenciadas 
(ARRUTI, 2008. p.84). 

COMUNIDADES REIVINDICADA TITULADA 
FASE ATUAL DO 

PROCESSO 

Chácara do Buriti 43,0080 12,1812 Titulação 
São Miguel 420,6821 333,0736 Titulação 
Furnas da Boa Sorte 1.413,0834  Desintrusão 
Furnas do Dionísio 1.018,2796  Desintrusão 
Picadinha 3.538,6215  Contestação 
Tia Eva Não definido  Fase inicial 
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É necessário pensar que essas comunidades necessitam de ações que 
fundamentem seu papel histórico de comunidades quilombolas, levando por meio da 
educação e da saúde, pleitos que realmente estejam relacionados às necessidades e 
demandas estabelecidas por essas comunidades. Precisamos de escolas quilombolas 
com Projetos Políticos Pedagógicos específicos e decididos por toda a comunidade, 
uma educação que favoreça a permanência dos jovens nas mesmas, que fomente a 
valorização cultural, o trato da terra, o âmbito coletivo dessas comunidades e, acima 
de tudo, uma escola que conte a história de seu povo, valorizando todo seu processo 
de formação sociocultural. Assim como a saúde precisa ser pensada de forma 
especifica, isto é os agentes precisam conhecer a necessidade de cada comunidade, 
respeitando os direitos das crianças, assim como das mulheres, idosos, 
compreendendo os males que abrangem principalmente esses grupos como, por 
exemplo, a pressão alta e a anemia falciforme.   

Por fim, este projeto pretende produzir e acrescentar informações que 
esclareçam e tirem determinadas dúvidas na situação da aplicação de certas políticas 
públicas, especificamente a titulação de suas terras, a fim de que persistam na 
reprodução física e cultural e lutem pela conquista de seus direitos. E ao lutar por essa 
conquista possa estabelecer novas formas de convívio em um lugar onde os direitos 
sejam respeitados. 

 
3. Considerações Finais 

Levando em consideração a realidade de violência e conflito que o estado do 
Mato Grosso do Sul tem enfrentado na questão territorial, tanto com os quilombolas 
como com os indígenas, essa questão se faz de suma importância para a discussão 
quanto às políticas públicas no estado. Outro fato a se levar em conta é que a titulação 
dos territórios das comunidades quilombolas tem apresentado maiores resultados, 
mediante as ações do INCRA. 

Tento em vista as visitas já realizadas e a conversas/entrevistas com as 
lideranças e com os órgãos responsáveis pela aplicação de políticas publicas, percebe-
se uma efetiva ação com relação ao processo de reconhecimento e regularização 
fundiária. As comunidades visitadas têm relativa clareza do tema, porém ainda se faz 
necessária uma maior discussão sobre a questão da coletividade da posse das terras, 
assim como aos órgãos regionais, aqueles ligados a prefeituras, entender e 
compreender as políticas às quais essas comunidades têm direito. O conhecimento de 
todas as políticas públicas se faz fundamental, assim como o próprio domínio dessas 
leis por seus líderes quilombolas. 

Compreender que essas comunidades têm ordens e ritmo próprio se faz de 
fundamental importância para toda a comunidade, assim como para todos aqueles 
que estão imbuídos e inseridos no processo de agentes estatais, para a melhor 
aplicabilidade das políticas públicas.  

Outro aspecto que percebemos no decorrer desta proposta é perceber a 
importância dos negros, na formação social e econômica do estado de Mato Grosso do 
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sul, quebrando velhos paradigmas que negavam a existência desses grupos, não 
levando em conta o devido valor que os negros tiveram para a formação, não só no 
que se diz respeito a cultura, mas também em âmbito econômico. 

Sabe-se que há muito para se realizar, principalmente quando se fala em 
educação e saúde nas comunidades quilombolas. Ações que se necessitam realizar 
tanto mediante os órgãos governamentais, quanto as comunidades, de maneira a 
conscientizá-los de seus direitos garantidos por lei e a forma como podem reivindicá-
los diante de órgãos competentes, transformando, assim, a realidade que se apresenta 
em forma de lei, mas que, em sua maioria, não se concretizam na vida prática e 
comunitária e essa conscientização da vida em comunidade é caminho fundamental 
para que tudo que está sendo proposto se estabeleça de forma clara e eficiente para 
todos que ali estão. 
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RESUMO 

A expressão “sociedade da informação” passou a ser utilizada, no início deste século 
XXI, em substituição do conceito complexo de “sociedade pós-industrial”, como forma 
de transmitir o conteúdo específico do novo paradigma técnico-econômico da 
atualidade. Esse novo paradigma, o da tecnologia da informação, tem como 
características principais a informação como matéria-prima, flexibilidade e predomínio 
das novas tecnologias. Ao modificar relações entre economia, Estado-nação e 
sociedade, a conexão mundial via redes de computadores estabelece uma 
interdependência global que resulta num novo tipo de organização social. Na 
sociedade em rede, aparece de forma cada vez mais forte o diálogo entre culturas. Em 
seu sentido mais simples, a cultura é o modo de vida de um povo. Multiculturalismo 
pode ser entendido como a existência de inúmeras culturas na mesma sociedade. 
Interculturalismo supõe a convivência interativa entre diferentes culturas, com o 
estabelecimento de um diálogo comum. Os direitos humanos aspiram hoje a um 
reconhecimento mundial, apesar das tensões existentes na diferença e igualdade 
entre culturas e sua efetiva proteção. O reconhecimento da multiculturalidade e a 
promoção do interculturalismo, no contexto da sociedade em rede, aparecem como 
fator de grande importância para refletir sobre os direitos humanos na atualidade. O 
objetivo deste trabalho é cruzar determinados conceitos, através de uma análise 
crítica essencialmente bibliográfica, a fim de permear a promoção dos direitos 
humanos em um contexto global. 

 
Palavras-chave: Direitos humanos; sociedade em rede; multiculturalismo. 
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1 INTRODUÇÃO  

A atualidade vivencia um novo paradigma técnico-econômico, caracterizado 
pela importância dada à informação e às novas tecnologias. Em substituição ao 
conceito de sociedade pós-industrial, a expressão “sociedade da informação” passou a 
ser utilizada no início deste século XXI, como forma de transmitir suas características 
principais, quais são a informação como matéria prima e a flexibilidade e predomínio 
das novas tecnologias na organização social. 

Através do computador, é formada uma imensa rede imaginária, pelo qual se 
modificam relações entre economia, Estado-nação e sociedade, cujo resultado é uma 
nova configuração social global, visto que também perpassa as relações interpessoais. 
A revolução trazida pelas novas tecnologias reduziu os espaços e interligou o mundo 
através dos meios de comunicação, principalmente o computador. 

Sendo assim, a disseminação de informação ratifica novas formas no social, 
sejam a nível institucional quanto interpessoal. A mídia, detentora de grande carga do 
fluxo das informações, integra a vida social de tal forma que os meios de comunicação 
de massa encurtaram distâncias, aproximaram povos, costumes e línguas, bem como 
Estados-nação e economias diversas. 

Neste aspecto, no atual paradigma da sociedade da informação aparece de 
forma cada vez mais forte o diálogo entre culturas. A noção de cultura pode 
corresponder ao modo de vida de um povo ou nação, constituindo e expressando o 
seu modo de sentir, pensar e agir. Ao partir da premissa de que todos os povos ou 
grupos étnicos possuem cultura e de que nenhuma cultura pode ser considerada 
superior à outra, coloca-se em foco as questões da diversidade cultural e da igualdade 
de direitos para as diferentes culturas. 

Multiculturalismo pode ser entendido como a existência de inúmeras culturas 
na mesma sociedade. Também conhecido como pluralismo cultural, o termo 
denomina a convivência entre muitas culturas numa cidade, Estado ou país, sem que 
isso implique a predominância de uma delas.  

 Interculturalidade supõe a convivência interativa entre diferentes culturas, 
com o estabelecimento de um diálogo comum. Na interculturalidade, há a integração 
de grupos culturais minoritários a fim de promover o cruzamento entre culturas, 
resultando numa complexa promoção de respeito e aprendizagem em comum. 

Os direitos humanos aspiram hoje a um reconhecimento mundial, apesar das 
tensões existentes na diferença e igualdade entre culturas e sua efetiva proteção. O 
reconhecimento da multiculturalidade e a promoção do interculturalismo, no contexto 
da sociedade em rede, aparecem como fator de grande importância para refletir sobre 
os direitos humanos na atualidade.  

O objetivo deste trabalho é cruzar determinados conceitos, através de uma 
análise crítica essencialmente bibliográfica, a fim de permear a promoção dos direitos 
humanos em um contexto global. 
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2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: PERSPECTIVAS NO GLOBAL 

A expressão “sociedade da informação” passou a ser utilizada, no início deste 
século XXI, em substituição do conceito complexo de “sociedade pós-industrial”, como 
forma de transmitir o conteúdo específico do novo paradigma técnico-econômico. 
Esse novo paradigma, o da tecnologia da informação, tem como características 
principais a informação como matéria-prima, flexibilidade e predomínio das novas 
tecnologias.  

Temos perante os olhos uma sociedade em que a informação ocupa 
um lugar central. Isto representa em si uma homenagem ao espírito, 
permitindo ao homem elevar-se às potencialidades da sua natureza 
racional e ficando com melhor base para a realização da sua 
personalidade. E dá à sociedade novos meios para vencer os novos 
desafios do tempo presente, nomeadamente a injustiça e a exclusão 
que em tão vastos domínios a caracteriza hoje. (Ascensão, 2002) 

Determinada expansão de informação e conhecimento dá-se através 
do auxílio dos meios de comunicação, principalmente os recém-chegados, 
como a internet. Ainda segundo Ascensão (2002), melhor até se falaria em 
sociedade da comunicação, já que o que se pretende impulsionar é a 
comunicação, e num sentido lato se pode qualificar toda mensagem como 
informação.  

Nesse sentido, 

[...] o mercado de bens e serviços de uma economia cada vez mais 
globalizada através das novas tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), intensificam outro discurso: o da sociedade da 
informação, da inteligência global, da interatividade global, 
revolução global das comunicações, convergência tecnológica, do 
tecnoglobal. O uso das TIC torna-se a grande promessa de liberdade, 
a comunicação é tudo para a sociedade da informação. (GOMES, 
2007, p.47) 

Com o extraordinário desenvolvimento científico e tecnológico 
experimentado na segunda metade do século XX, estabeleceram-se as 
condições e o cenário para a convergência entre a informática, a eletrônica e 
a comunicação, para a substituição deste antigo paradigma pela sociedade 
da informação. 

Determinado paradigma implica em reais mudanças nas relações, 
sejam estas interpessoais ou institucionais. Estados-nação, economias 
diversas, tribunais diversos, tudo está interligado e dependente do denso 
fluxo de informações. No nível interpessoal, também são visíveis os efeitos, 
visto que há uma significativa mudança nas formas de sociabilidade, ligadas 
através de uma memória em comum na rede virtual. Nesse sentido, pontua 
Di Felice (2007, p.31), que 
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a construção de um social em rede, caracterizado por circuitos 
informativos interativos, obriga-nos a repensar as formas e as 
práticas das interações sociais fora da concepção funcional-
estruturalista, baseada em relações comunicativas analógicas. 

Manuel Castells afirma que (1999, p. 35) 

apesar de serem organizadas em paradigmas oriundos das esferas 
dominantes da sociedade (por exemplo, o processo produtivo, o 
complexo industrial militar), a tecnologia e as relações técnicas de 
produção definem-se por todo o conjunto de relações e estruturas 
sociais, penetrando no poder e na experiência e modificando-os. 
Dessa forma, os modos de desenvolvimento modelam toda a esfera 
do comportamento social, inclusive a comunicação simbólica. 

Os meios de comunicação, principalmente os digitais neste século XXI, 
ao construírem um campo teórico que acompanha a realidade, acabam por 
dominar o fluxo de informações, através dos seus mais variados produtos e 
terminam executando a função de meios de influência sobre a construção e a 
compreensão da realidade. Assim, a globalização vivenciada na atualidade 
seria impossível “[...] sem um sistema de mídia comercial global para 
promover os mercados globais e encorajar os valores de consumo” 
(MCCHESNEY, 2004, p.217). 

Segundo Pierre Lèvy, as tecnologias digitais surgiram como a 
infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de 
sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo mercado da 
informação e do conhecimento (LÉVY, 1999). Com isso, temos como 
consequências a formação ciberespaço, a supervia onde se localiza a 
informação, a produção de conhecimentos coletivos e principalmente, a 
democratização do conhecimento. 

Uma nova noção de espaço, o chamado ciberespaço, onde físico e 
virtual se influenciam um ao outro, lançam as bases para o surgimento de 
novas formas de socialização, novos estilos de vida e novas formas de 
organização social. Pode-se afirmar que Internet é uma das principais forças 
reguladoras da sociabilidade contemporânea. Para Manuel Castells (2006, p. 
255), a “internet é o tecido de nossas vidas neste momento. Não é futuro. É 
presente. internet é um meio para tudo, que interage com o conjunto da 
sociedade”. 

No atual paradigma da sociedade da informação, o mundo se 
modificou, graças à internet. Desfeita a estratificação vertical que 
caracterizaria o estado das coisas no qual conhecíamos até pouco tempo 
atrás, não há mais uma tendência de horizontalidade nas relações sociais, 
econômicas e culturais entre os homens. Nesta nova lógica organizacional, 
localizada em torno do espaço de fluxos mais diversos, apresentam-se redes 
flexíveis e moles ao invés de cadeias verticais duras; nós tenazes ao invés da 
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concentração da informação e do desenvolvimento em centros rígidos de 
agrupamento.  

A principal característica da sociedade informacional é a estrutura em 
rede, o que explica o uso do conceito sociedade em rede. Devido à presença 
maciça das tecnologias de informação, que fez com que as redes 
penetrassem em todos os setores da vida social. Dessa forma, Castells define 
(1999, p. 498): 

Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é um ponto no qual 
uma curva se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende 
do tipo de redes concretas de que falamos. São mercados de bolsas 
de valores e suas centrais de serviços auxiliares avançados na rede 
dos fluxos financeiros globais. São conselhos nacionais de ministros 
e comissários europeus da rede política que governa a União 
Europeia. São campos de coca e papoula, laboratórios clandestinos, 
pistas de aterrissagem secretas, gangues de rua e instituições 
financeiras para lavagem de dinheiro, na rede de tráfico de drogas 
que invade as economias, sociedades e Estados do mundo inteiro. 
São sistemas de televisão, estúdios de entretenimento, meios de 
computação gráfica, equipes para cobertura jornalística e 
equipamentos móveis gerando, transmitindo e recebendo sinais na 
rede global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da 
opinião pública, na era da informação. 

Como um dos principais autores que discutem o conceito de 
sociedade informacional, Castells também trata da questão cultural, área que 
também sofre profunda transformação. A cultura passa a ser mediada 
também por uma perspectiva global, abandonando-se os padrões 
geográficos e históricos. Mediada pela rede de comunicação eletrônica, a 
cultura, devido a isso, passa sempre a estar nova, seja reproduzida ou 
reformulada pelos padrões produzidos na grande mídia. 

4 CULTURA, MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDADE 

Ao corresponder ao modo de vida de um povo ou nação, a noção de 
cultura pode constituir e expressar o modo de sentir, pensar e agir deste 
povo ou nação. Partindo da premissa de que todos os povos ou grupos 
étnicos possuem cultura e de que nenhuma cultura pode ser considerada 
superior à outra, coloca-se em foco as questões da diversidade cultural e da 
igualdade de direitos para as diferentes culturas. 

Determinado conceito de cultura como modo de vida - o modo de 
sentir, pensar e agir de uma sociedade ou comunidade - aplica-se a todas as 
práticas, materiais e simbólicas, do grupo ou da sociedade em questão, e 
engloba seus modos de fazer; suas práticas corporais; suas crenças e saberes; 
seus gostos, hábitos e estilos; suas artes; sua concepção de mundo; seus 
conceitos de natureza, de sociedade e de humanidade; suas noções de 
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sagrado, de proibido e de obrigatório; suas relações econômicas, políticas e 
familiares.  

Segundo Darcy Ribeiro (1978, p.127),  

cultura é a herança social de uma comunidade humana, 
representada pelo acervo coparticipado de modos 
padronizados de adaptação à natureza para o provimento da 
subsistência, de normas e instituições reguladoras das 
relações sociais e corpos de saber, de valores e de crenças 
com que seus membros explicam sua experiência, exprimem 
sua criatividade artística e a motivam para a ação. 

Pode-se dizer então que cultura seria o modo específico de sentir, 
pensar e agir de sociedades e comunidades. São indicações do modo de 
sentir, pensar e agir em todas as práticas sociais que têm fim predominante 
de sobrevivência material, como produção, circulação, troca e consumo de 
bens e serviços; em práticas com fim predominante de sobrevivência política, 
como formas de organização e associação para obter e/ou assegurar direitos 
ou o poder; e também nas práticas que têm a finalidade predominante de 
sobrevivência simbólica, como formas de expressão e/ou representação, 
manifestações artísticas, religiosas, filosóficas, folclóricas. 

Multiculturalismo, ou pluralismo cultural, é o termo que descreve a 
existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, sem que uma 
delas predomine sobre outra. Contudo, há uma enorme variedade de 
conceitos e visões para este tema, advindas de diversas áreas do 
conhecimento.  

Neste trabalho, focaremos em sua concepção mais simples e remota. 
Em sua concepção original, o termo designa a coexistência de formas 
culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio de uma 
sociedade. Segundo Krohling (2009, p. 105), multiculturalismo se define 
como a existência e uma série de culturas diferentes na mesma sociedade. 

Contudo, é importante diferenciar sociedade multicultural de 
multiculturalismo. A sociedade multicultural é um conceito descritivo, já o 
multiculturalismo é um modelo normativo. Rosas (2013, p. 2) argumenta que 
a sociedade multicultural é uma realidade, ao passo que o multiculturalismo 
é apenas um modelo ou um conjunto de modelos. O multiculturalismo “visa 
interpretar aquilo que entendemos por sociedade multicultural e, ao mesmo 
tempo, dizer o que devemos fazer, de um ponto de vista político, em relação 
a ela”. 

Interculturalidade ou interculturalismo supõe troca, intercâmbio, 
participação, ou melhor, a construção de espaço de diálogo coletivo entre 
várias culturas diferentes com reciprocidade. De acordo com Candau (2000, 
p. 03),  
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o interculturalismo supõe a deliberada inter-relação entre 
diferentes culturas. O prefixo inter indica uma relação entre 
vários elementos diferentes: marca uma reciprocidade 
(interação, intercâmbio, ruptura do isolamento) e, ao 
mesmo tempo, uma separação ou disjuntiva (interdição, 
interposição, diferença) este prefixo [...] se refere a um 
processo dinâmico marcado pela reciprocidade de 
perspectivas.  

Difundindo relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos 
que pertencem a universos culturais diferentes, a interculturalidade promove 
o reconhecimento do direito à diferença e a luta contra todas as formas de 
discriminação e desigualdade social. Sendo assim, também são trabalhados 
conflitos inerentes a essa sociedade a partir do interculturalismo. 

Por conseguinte, a interculturalidade se refere a um tipo de sociedade 
em que as comunidades étnicas e os grupos sociais se reconhecem em suas 
diferenças e buscam uma valorização e compreensão mútua. Já o 
multiculturalismo apenas permite a descrição da realidade fática da presença 
de várias culturas no seio de uma mesma sociedade.  

5 DIREITOS HUMANOS EM REDE: DIVERSAS CULTURAS EM FOCO 

Apesar das tensões existentes na diferença e igualdade entre culturas 
e sua efetiva proteção a nível global e local, os direitos humanos aspiram 
hoje a um reconhecimento mundial. Reconhecer a multiculturalidade e 
promover o interculturalismo, no contexto da sociedade em rede, aparece 
como fatores de grande importância para refletir sobre os direitos humanos 
na atualidade. 

A globalização das comunicações e informações tornam as fronteiras 
cada vez mais irrelevantes, e a política e economia cada vez mais estruturada 
mundialmente, na chamada sociedade em rede. A partir disso, os direitos 
humanos devem ser pensados e aplicados além das fronteiras. Através de 
pactos e tratados internacionais elevando os direitos humanos a bens 
jurídicos globalmente tutelados, sempre comprometidos com as realidades 
político-econômicas globais, apesar das inúmeras particularidades culturais. 

Afirma Alves (2005, p. 34) que  

mais prudentes e mais construtivas têm sido as variadas 
tentativas de compatibilização entre o particularismo das 
culturas diversas e o que há de efetivamente universal na 
ideia dos direitos fundamentais. Essa tarefa intelectual é 
complexa na medida em que a própria noção de direitos, 
assim como a de indivíduo, é oriunda do Ocidente. 
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É de grande importância estabelecer um conjunto mínimo de 
garantias, capazes de assegurar a dignidade da pessoa humana, para a busca 
de um conjunto de direitos humanos universais. Contudo, é problemática 
essa concepção. Cada nação, cada cultura, apresenta sua própria concepção 
de dignidade da pessoa humana. O multiculturalismo, visto que apenas 
reconhece diferentes culturas no seio de uma sociedade, pode funcionar 
como obstáculo à dissipação de um ideal de direitos humanos na perspectiva 
da sociedade da informação, cujos elementos estão conectados em rede.  

As diversas culturas presentes em uma sociedade podem obstaculizar 
a ideia de um valor ou valores universais que superem a regulação interna, e 
principalmente, as tradições culturais destes povos. A solução para esta 
questão é a aplicação do conceito de interculturalidade, no qual predominam 
percepções dialógicas e construtivistas entre as culturas, a fim de reduzir as 
diferenças e desigualdades em um contexto global. 

Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, na 
atualidade, são uma tentativa de resgatar a história de humanização do 
planeta, por sistematizar noções de direitos e deveres comuns aos povos, e 
até, quem sabe, construir uma nova cultura global. Tal desafio se mostra de 
extrema importância neste século XXI, visto que vivemos na sociedade 
informacional, no qual instituições, e relações interpessoais estão 
interligadas em um contexto global. 

Nas lições de Piovesan (2013, p. 06), 

a sistemática internacional, como garantia adicional 
de proteção, institui mecanismos de 
responsabilização e controle internacional, 
acionáveis quando o Estado se mostra falho ou 
omisso na tarefa de implementar direitos e 
liberdades fundamentais. Ao acolher o 
aparato internacional de proteção, bem como as 
obrigações internacionais dele decorrentes, o Estado 
passa a aceitar o monitoramento internacional 
no que se refere ao modo pelo qual os direitos 
fundamentais são respeitados em seu território. O 
Estado passa, assim, a consentir no controle e 
na fiscalização da comunidade internacional quando, 
em casos de violação a direitos fundamentais, a 
resposta das instituições nacionais se 
mostra insuficiente e falha, ou, por vezes, 
inexistente. Enfatize-se, contudo, que a ação 
internacional é sempre uma ação suplementar, 
constituindo uma garantia adicional de proteção dos 
direitos humanos. 
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É nesse sentido que Bobbio afirma que os direitos humanos universais 
representam "os direitos do cidadão daquela cidade que não tem fronteiras, 
porque compreende toda a humanidade, ou em outras palavras, [...] os 
direitos do homem enquanto cidadão do mundo" (BOBBIO, 1992, p. 30). 

A sociedade da informação acaba com as fronteiras e com os limites 
geográficos, devido sua velocidade na propagação das informações. Com 
isso, o conceito de direitos humanos também se estabelece como uma figura 
isolada no cenário mundial, e sua proteção perpassa a rapidez da propagação 
dos seus discursos dentro nas diferentes culturas da seara mundial. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O avanço tecnológico informacional permitiu a dinamização das 
relações, admitindo reformulações em todo social. As relações institucionais, 
bem como interpessoais, estão se reformulando a cada dia, devido à 
reconfiguração permitida pelo grande fluxo de informações em rede. O ser 
humano altera a nível pessoal, reconstrói a nível institucional e permite a 
plena realização da sociedade em rede, ou melhor, da sociedade da 
informação. 

Tal disposição permite a verificação do conceito de multiculturalismo 
e aplicação do conceito de interculturalismo, ao analisar o seio de sociedades 
locais e também a sociedade mundial. Através um diálogo pragmático, com a 
aplicação da interculturalidade, há assim a construção de uma cultura global. 
Pautada no histórico de humanização das sociedades promovido pelos 
direitos humanos universais, relativizados pela ideia de dignidade da pessoa 
humana, esta cultura global poderá inserir os indivíduos numa coletividade 
mundial. 

A análise de tais conceitos se mostra de grande importância para a 
questão dos direitos humanos na atualidade, perpassando pela sua 
promoção e efetividade nesta sociedade global, caracterizada pela constante 
troca de informações a nível interpessoal e institucional. A formação de uma 
cultura mundial, que acompanhe o novo paradigma informacional será fruto 
histórico para a promoção dos valores dos direitos humanos, observadas as 
diferenças culturais a nível global, visto que o fenômeno cultural é maior 
bem como integrante do coletivo. 
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RESUMO 

O texto é parte das reflexões da pesquisa de Mestrado em Educação, concluída no ano 
de 2013, intitulada: “As/os docentes de história da escolarização básica e a 
(des/re)construção das identidades negras”. No artigo o foco é o direito a uma 
educação escolar multicultural nas compreensões de 8 docentes de História 
entrevistados entre fevereiro e junho de 2012, atuantes em diferentes escolas 
(públicas e privadas) e etapas da escolarização na cidade de Campo Grande/MS. Os 
professores/as percebem as aulas de História envolvidas em questões relacionadas ao 
multiculturalismo. Ao estudarmos constantemente nossas marcas, histórias, origens, 
representações, dentre outras tantas possibilidades de onde viemos (como nos 
produzimos ou somos produzidos), para responder as incessantes perguntas acerca de 
quem somos, destacamos as diferenças culturais em discussão na escola. No esforço 
para criarmos uma sociedade mais atenta aos diferentes processos socioculturais 
(des/re)construtores de realidades, é que esse artigo argumenta sobre a importância 
da ampliação do direito a uma educação escolar multicultural para educadores/as e 
educandos/as. 

Palavras-chave: docentes de História; educação escolar multicultural; compreensões. 
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1 INTRODUÇÃO 

O artigo baseia-se em estudos realizados durante uma pesquisa de Mestrado 
em Educação. Este texto trata, especificamente, do direito a uma educação escolar 
multicultural a partir das compreensões de professores/as de História atuantes em 
diferentes etapas da escolarização básica e escolas (públicas e privadas) da cidade de 
Campo Grande/MS. 

A discussão é relevante porque aborda as tensões que acompanham as 
diferenças culturais na escola, reconhece a importância de mudanças nas práticas e 
políticas curriculares em permanente contato com a multiculturalidade a fim de 
efetivarmos o direito a uma escolarização de qualidade.  

Para essa reflexão sobre a educação escolar multicultural, percebeu-se a 
necessidade de contextualizar, brevemente, as relações culturais no espaço escolar 
(onde também estão inseridos professores/as de História), as representações e as 
identidades/diferenças pela vertente pós-estruturalista dos estudos culturais. Tal 
perspectiva híbrida mostra-se compatível com as discussões a respeito do 
multiculturalismo, apresenta o caráter produtivo, múltiplo e ambivalente da cultura, 
da linguagem, dos significados, dos sentidos e dos discursos, afetados pelos interesses 
e relações de poder, que criam, pelas representações, as realidades e os sujeitos. 

Após a breve contextualização das relações culturais no ambiente escolar, 
partimos para a análise acerca do direito a uma educação escolar multicultural nas 
falas de docentes de História. 

 2 ESCOLA, REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADES/DIFERENÇAS CULTURAIS 

A escola tem complexas relações de confrontos e negociações com a 
multiculturalidade, as múltiplas identidades/diferenças culturais que a constitui, por 
causa de sua pretensão padronizadora, homogeneizadora e monocultural. “As funções 
cognitivas e instrucionais da escola sempre estiveram subordinadas às suas funções de 
controle e regulação moral” (SILVA, 1995, p. 202). 

Candau (2008) nos diz que “as relações culturais não são relações idílicas, não 
são relações românticas, elas estão construídas na história e, portanto, estão 
atravessadas por questões de poder [...]” (p. 23). Há tensões e conflitos provocados 
pelo complexo contato entre culturas no espaço escolar. Inclusive “a interação entre 
os diferentes está muitas vezes marcada por situações de conflito, de negação e 
exclusão, que podem chegar a diversas formas de violência” (CANDAU, 2008, p. 31). 

O ambiente escolar é um lugar onde as culturas, identidades hegemônicas e 
subalternas, através de representações, são demarcadas no currículo. “O currículo é 
aquilo que nós, professores/as e estudantes, fazemos com as coisas, mas é também 
aquilo que as coisas que fazemos fazem a nós” (SILVA, 1995, p. 194). O currículo 
escolar muitas vezes converte a cultura hegemônica em referência obrigatória. 
Ocorrem inferiorizações. 
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Os saberes, os discursos, as representações, as regras, as normas, as condutas 
que circulam na escola, provenientes da sociedade e de significados produzidos no 
campo cultural e difundidos na educação (nos seus múltiplos âmbitos), tentam conter 
a multiculturalidade ao desejável para uma instituição disciplinar europeizada e 
embranquecida. “A vida institucional precisa ser interrogada na tentativa de colaborar 
na construção de uma sociedade mais justa” (MOITA LOPES, 2006, p. 21). 

As significações produzidas na escola, nos conteúdos, nas práticas curriculares, 
nos discursos circulantes, etc., trazem consigo representações particulares do mundo 
social/cultural e colaboram na fabricação das identidades dos sujeitos envolvidos. 
“Esses significados, organizados em sistemas de representação, em sistemas de 
categorização, atuam para tornar o mundo social conhecível, pensável e, portanto, 
administrável, governável” (SILVA, 1995, p. 194). Por isso, não conseguimos ver a 
educação escolar fora das relações de poder e dos sistemas de administração, controle 
e regulação. Também não é possível ver a escola como uma instituição disciplinar 
totalmente bem sucedida no domínio dos sujeitos. Acontecem diferenças, escapes, 
resistências e situações não planejadas.  

A escola não é a única instituição importante que educa, existem outros 
múltiplos espaços que educam, administram, disciplinam e regulam através de 
saberes, normas, condutas, etc., “[...] o cultural torna-se pedagógico e a pedagogia 
torna-se cultural” (SILVA, 2000a, p. 139). Argumento que as teorias da educação são 
também teorias do currículo. Nesse sentido, “da perspectiva da teoria curricular, 
poderíamos dizer que as instituições e instâncias culturais mais amplas também têm 
um currículo” (SILVA, 2000a, p.139). 

Compreendo a educação na perspectiva da pedagogia como cultura e da 
cultura como pedagogia (SILVA, 2000a), na arena das políticas culturais hierarquizadas. 
Apesar de não ser o único local de educação e, talvez, nem o mais importante, a escola 
não é uma instituição irrelevante. Continua sendo um lugar importante de educação. 
Acredito que é, ainda, um espaço privilegiado para o debate, para o diálogo, para a 
transformação social, para a educação multicultural e para (re)invenção de currículos e 
identidades articulados/as à projetos de sociedade (MOREIRA, 2010). 

Na perspectiva desse trabalho, cultura é prática de produção de significados em 
torno dos aspectos da vida social, inclusive, da trajetória escolar. Para Hall (1997), os 
seres humanos são instituidores de sentidos às suas práticas cotidianas. É por meio 
dos sentidos que as ações dos sujeitos são compreendidas. Produzimos sentidos para 
as nossas ações, criamos códigos de significado e os decodificamos. Através dos 
sentidos e significados hierarquizados procuramos regular nossas condutas, as nossas 
identidades e as dos outros. “A cultura molda a identidade ao dar sentido à 
experiência e ao tornar possível optar, entre as várias identidades possíveis, por um 
modo específico de subjetividade [...]” (WOODWARD, 2000, p. 18-19). 

No campo cultural são (re)inventadas epistemologias, saberes e ciências. 
Criamos as realidades e as justificamos. A cultura é condição constitutiva dos sujeitos, 
subjetividades e realidades. As culturas são múltiplas, plurais e ambivalentes. Através 
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das culturas as realidades humanas podem ser conhecidas. As culturas produzem 
identidades e diferenças. 

A identidade depende da diferença, ou seja, “[...] nenhum signo pode ser 
simplesmente reduzido a si mesmo, ou seja, à identidade. [...] A mesmidade (ou a 
identidade) porta sempre o traço da outridade (ou da diferença)” (SILVA, 2000b, p, 
79). Aquilo que sou, depende, em termos relacionais e de classificação, daquilo que eu 
não sou (SILVA, 2000b).  

As identidades/diferenças são culturais e não naturais, sejam elas de 
gênero/sexualidade, étnicas/raciais, de classe, de geração, entre outras no contexto 
multicultural. Produzidas na relação do eu com os outros/as. Resultados de produções 
coletivas, materiais, simbólicas e discursivas. As identidades/diferenças culturais não 
são completamente acabadas. 

As identidades são produzidas pelos sujeitos incessantemente nas 
identificações/diferenciações feitas no contato com os outros/as e nas/pelas 
narrativas históricas oficiais/não-oficiais (HALL, 2004; WOODWARD, 2000). Vale 
lembrar que a escola é um dos locais de produção das identidades e diferenças, mas 
não é o único. 

As identidades/diferenças culturais e o multiculturalismo dependem da forma 
como são representados nos discursos. “A representação inclui as práticas de 
significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são 
produzidos, posicionando-nos como sujeitos” (WOODWARD, 2000, p. 17). As 
representações instituem aquilo que chamamos de real e representam sujeitos (iguais, 
desiguais, diferentes, mesmos, superiores e inferiores) situando-os com a validação 
conferida pelas relações de poder. Para a vertente pós-estruturalista dos estudos 
culturais, as identidades/diferenças só existem enquanto representações. 

Destaco a reflexão de Silva (1995) acerca do conceito de representação: 

A força de evidência da representação depende de sua 
habilidade em apagar os rastros que a ligam, discursivamente, 
ao ‘real’ e, portanto, em se apresentar como o ‘real’. Um dos 
efeitos da representação consiste exatamente em ocultar as 
formas pelas quais o “real” é mediado através de códigos, 
estilísticas, convenções, dispositivos retóricos e nunca 
‘expresso’ de algum modo direto, não-mediado. Esse conjunto 
de tecnologias e mecanismos discursivos nos quais se sustenta 
a eficácia da representação, é, por sua vez, função das relações 
de poder. Desconstruir o entrelaçamento entre os sistemas de 
representação e os sistemas de códigos e convenções que lhes 
dão sua eficácia retórica é, pois, traçar o caminho do poder na 
constituição daquilo que nos aparece como ‘real’ ou ‘realidade’ 
(p. 199). 

As representações dos docentes de História acerca das identidades/diferenças 
no espaço da sala de aula, além de serem instituídas pelas relações de poder, têm 
efeitos de poder e de verdade, pois poder representar o real, é poder (des/re)construir 
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o real, fazê-lo realmente, verdadeiramente, evidentemente, acontecer. “Quem tem o 
poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 
2000b, p. 91). Colocando os sujeitos em igualdade uns com os outros e/ou em 
desigualdade. Esse processo de representação do real ocorre também nos currículos 
escolares. 

Os currículos escolares são entendidos como espaços onde se tecem relações, 
traçam percursos, prescrições, proscrições, parâmetros, caminhos e se produzem 
identidades/diferenças culturais. Nessa concepção dos currículos escolares incluo “[...] 
tanto os planos com base nos quais a escola se organiza, como a materialização desses 
planos nas experiências e relações vividas por professores e alunos no processo de 
ensinar e aprender” (MOREIRA, 2001, p. 68). 

Planos e situações de ensino/aprendizagem que pelas relações de poder 
valorizam certos saberes, condutas, modos de ser e desvalorizam outros. “E nesse 
processo somos produzidos como sujeitos muito particulares, como sujeitos 
posicionados nesses múltiplos eixos de autoridade, legitimidade, divisão, 
representação” (SILVA, 1995, p. 196). 

O currículo, de acordo com o campo teórico adotado, é produzido na/pela 
cultura e “os signos não refletem de forma não-problemática os significados; 
encontram-se envolvidos na produção do que conta como conhecimento e como 
currículo” (MAUÉS, 2006, p. 6). O currículo é relação sociocultural, é produzido e 
produz representações, sentidos, significações e identidades/diferenças étnicorraciais, 
de gênero/sexualidade, de classe, de geração, entre outras. 

As políticas curriculares, nas quais professores/as de História e alunos/as estão 
envolvidos/as, são políticas culturais que tentam padronizar/normalizar, mas esbarram 
nas complexas redes de significação, recontextualizam-se, ressignificando-se nos 
processos de hibridização, negociação e tradução. “Nesses processos múltiplos de 
ressignificação e instauração de novos sentidos, não há um conjunto de regras fixas ou 
grandes relatos que guiem a hibridização” (LOPES, 2005, p. 9). A totalidade do 
hegemônico torna-se inalcançável, porque há sempre espaços de transgressão, onde a 
ordem repressora é subvertida e os territórios dos currículos são contestados. É neste 
espaço de transgressão que opera a luta pelo direito a uma educação escolar 
multicultural. 

 Na reflexão desenvolvida, currículo, cultura, identidade, diferença e 
representação são conceitos intimamente vinculados a uma educação escolar 
multicultural. Não é possível desvincular as identidades/diferenças das representações 
e produções culturais múltiplas. Dentre as produções culturais, destaco o currículo e a 
educação escolar. Também não é possível desvincular a identidade da diferença, 
sabendo que “[...] a identidade como fechamento torna-se dispositivo de exclusão e 
transforma a diferença em desigualdade [...]” (FRANGELLA, 2007, p. 3), por isso é 
preciso vê-la de maneira indeterminada, fluída e dinâmica “[...] que reconhece, 
negocia e co-habita com/na diferença” (FRANGELLA, 2007, p. 4). 
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As nossas compreensões (representações) acerca das identidades/diferenças 
na escola não são estáticas, fixas e acabadas em um determinado ponto final. Elas 
mudam, estão sujeitas a processos de (des/re)construção, porque “[...] não há um 
núcleo essencial do eu, estável, que passe, do início ao fim, sem mudança, por todas as 
vicissitudes da história” (MOREIRA, 2010, p. 202). 

As identidades e o mundo social/cultural não estão definitivamente 
definidos/as, “estão em construção, isto é, no processo de tornar o significado 
inteligível ao outro [, portanto,] as identidades estão sujeitas a mudanças, isto é, 
podem ser reposicionadas” (MOITA LOPES, 2006, p. 37). Nós mudamos a nossa 
maneira de ver os outros e os outros mudam. Os outros mudam e nós mudamos o 
modo de vê-los. Os outros também criam representações de nós. E nós estamos 
sujeitos a mudanças, assim como as representações que fazem de nós. Mudamos, 
inclusive, a maneira de nos vermos. O objetivo de uma educação escolar multicultural 
seria atuar nesses processos de representação e busca de compreensão das diferenças 
como significantes, fontes de saberes e participantes nos processos de mudança no 
decorrer do tempo. 

Os/as docentes de História, porta-vozes das “verdades” históricas na sala de 
aula, são responsáveis também por deixarem marcas da escolarização em nossas 
vidas. As aulas de História são espaços de instituição de verdades (representações) que 
afetam as identidades culturais e podem colaborar para uma escolarização 
multicultural crítica. 

O currículo escolar, visto como o espaço onde se (re)criam relações dentro da 
escola: conteúdos,  conhecimentos, professores/as, alunos/as e aparato institucional, 
entre outros elementos, marcam as identidades/diferenças. O currículo atua na 
produção daquilo que somos (SILVA, 2000a). “Essa constatação levanta, 
inevitavelmente, questões referentes a que identidades nossas práticas pedagógicas 
estão ajudando a produzir e que identidades deveriam produzir” (MOREIRA, 2010, p. 
201). Nesse sentido é que faço uma leitura das entrevistas de professores de História 
para buscar identificar em suas falas as tentativas de compreender uma educação 
escolar multicultural e de efetivar o direito a uma escolarização mais acolhedora, que 
tenha como finalidade construir uma sociedade mais justa, atenta às diferenças 
culturais e que combata as desigualdades.  

Adiante exponho a análise das falas de docentes de História da escolarização 
básica acerca de suas experiências e as contribuições que estes trazem para 
pensarmos uma educação escolar multicultural. 

3 OS DOCENTES DE HISTÓRIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES ACERCA DO DIREITO A UMA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR MULTICULTURAL 

As contribuições dos/as professores/as de História acerca do direito a uma 
educação escolar multicultural, foram observadas pelas análises nas entrevistas semi-
estruturadas realizadas com oito docentes de História de diferentes etapas da 
escolarização básica e escolas da cidade de Campo Grande/MS (privadas e públicas) 
entre fevereiro e junho de 2012.  
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Os critérios foram que as entrevistas incluíssem professores/as titulares 
(percebidos como aqueles que passam mais tempo do que os substitutos nas escolas), 
com graduação em História e atuantes nas aulas de História em escolas públicas ou 
privadas. O tempo de trabalho docente não era um dos critérios de escolha. Esforcei-
me para observar as compreensões sobre o direito a uma educação escolar 
multicultural, quais as contribuições que os entrevistados trazem. Foram utilizados 
nomes fictícios para identificar as falas. O objetivo não era expor as pessoas 
entrevistadas, mas compreensões, representações e contribuições. 

As entrevistas trataram do cotidiano da escola e das aulas de História, do 
currículo em ação, das relações entre os sujeitos, das diferenças culturais, dos 
preconceitos, das discriminações e desigualdades presentes. Os entrevistados falaram 
também de estratégias de combate às inferiorizações. 

O professor é concebido, muitas vezes, como aquele sujeito que pretende 
administrar os estudantes e as relações de ensino/aprendizagem nas aulas, para que 
atendam os objetivos traçados nos planejamentos. Os docentes de História não são 
exceções. 

O Professor Chico descreve a atitude do profissional que planeja administrar 
com eficácia a aula: “primeiro sinal do professor pra que a aula caminhe bem é tá 
com... é olhar para o aluno com determinação. Você vai, tá ali disposto à ajudá-lo... 
com a vontade, mostrar vontade pro aluno, que você tá preparado”. A confiança, o 
poder e o controle da administração em busca de uma boa aula: “tentar, hora ou 
outra, você chamar a atenção do aluno pra que o aluno esteja ligado na aula”.  

A aula de História pela administração do docente precisa estar adequada àquilo 
que foi consagrado como rotina escolar no currículo. É importante o professor ter tudo 
sob controle para a adequação dos estudantes ao domínio escolar. A Professora Isa 
fala que “[...] a concepção que você tinha antigamente de uma sala bem comportada 
não existe mais”.  

Ocorre a dificuldade de adequar os alunos/as ao domínio escolar no ritmo 
desejado pela administração docente. “O currículo nos ensina posições, gestos, formas 
de se dirigir às outras pessoas (às autoridades, ao outro sexo, a outras raças), 
movimentos, que nos fixam como indivíduos pertencentes a grupos sociais 
específicos” (SILVA, 1995, p. 203). 

A Professora Ana procura em sua prática cotidiana “[...] desenvolver um 
trabalho que possa envolver todos [...], fazendo com que o aluno se dedique para que 
saia uma aula boa. Têm vezes que a gente consegue uma aula boa”.  E mais adiante na 
conversa, ela explica o que chama de uma aula boa: “uma aula boa é a que todos os 
alunos participam, que eles entendam, que mostra retorno”.  

Observa-se a intensão de professores em fazer todos/as os estudantes 
envolverem-se nas aulas. Esse aspecto torna-se positivo a uma educação escolar 
multicultural quando pensamos na pretensão de trazer como participantes do 
currículo em ação as diferentes identidades culturais na sala de aula. Entretanto, a 
identidade acionada pelo/a estudante nas aulas deve ser a de “bom aluno”, por vezes 
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esta identificação aparece como destituída de gênero/sexualidade, raça/etnia, classe, 
etc. O/a posicionado/a como bom aluno/a é mostrado apenas como aquele sujeito 
interessado que participa, aprende e segue as regras. Aquele/a que está de acordo 
com as exigências do professor, afetado pelas representações hegemônicas de “bom 
aluno”, contidas no currículo.  

Aos alunos que não se encaixam na categoria de bons alunos, são criadas 
outras identificações, dependendo do contexto (apáticos, desinteressados, 
bagunceiros, faltosos, entre outras). “O grande objetivo daqui é fazer com que todos 
esses tipos de alunos tenham a melhor educação possível. Não só o aluno bom. O 
aluno bom tá bem amparado, ele ta... não precisa tanto assim, ele já é bom” (Professor 
Juca). Os problemas estão, muitas vezes, associados à multiplicidade dos estudantes 
que desrespeitam o modelo de bom aluno. “Os discursos sobre o currículo, o ensino e 
a aprendizagem configuram, então, um espaço imaginário em que o aluno é situado, 
podendo mesmo ser ‘confinado’” (MOREIRA, 2010, p. 212), identificado como bom, 
mal, normal e anormal. 

A diferença com relação ao padrão desejável é vista como desvio da norma, 
dificuldade de adequação. “O reconhecimento da diferença leva o sujeito a ser 
enredado em um complexo processo que visa fazer dele um igual, condição para a sua 
aceitação” (ESTEBAN, 2004, p. 161-162). Essa perspectiva, muitas vezes, sugere que 
todos/as sigam os mesmos percursos e obtenham os mesmos resultados para 
conquistarem o título de iguais.  

A administração docente não é seguramente eficaz, porque os sujeitos 
(docentes e discentes), em relação no espaço escolar, não agem sempre como o 
previsto e não ficam situados e/ou confinados onde deveriam estar de acordo com o 
que foi estabelecido pelos sistemas de regulação. Todavia, a ideia de que “os que 
ocupam posições de maior poder nas relações assimétricas são, conseqüentemente, 
mais aptos a serem os produtores de outros seres, por assim dizer” (MOITA LOPES, 
2006, p. 34-35), tem fortes efeitos nas representações do/no espaço escolar. 

Inúmeras estratégias são utilizadas para tentar cativar os alunos e buscar 
envolvê-los nas aulas, adaptando-os ao domínio escolar para que eles sejam os 
sujeitos desejáveis. “O que me chama atenção é que você tem pegar tema que... sabe? 
Assim... que cativa mesmo. Se não, você pode morrer ali de trabalhar que não atinge o 
adolescente, principalmente” (Professora Lia). Uma escolarização mais acolhedora 
busca fazer com que os alunos sintam-se parte do contexto escolar e sejam os sujeitos 
desejáveis à administração docente. Assim, nas práticas pedagógicas há fortes tensões 
entre o homogêneo e o heterogêneo, o mesmo e o diferente. 

A preocupação maior dos alunos/as é com o tempo presente, o cotidiano, o 
momento que elas e eles estão vivendo, onde se relacionam e se identificam 
culturalmente. “Então, eu compartilho essas informações mais do cotidiano que 
chamam a atenção deles. Então eles perguntam, eles participam bastante” (Professor 
Juca).  



 

- 125 - 

 

A classe social é percebida dentro das escolas como um fator distintivo dos 
alunos/as nas representações dos/as docentes. A Professora Ana expõe: “além da 
diferença social, a gente vê de apego, da família, da religião, você entendeu? Em todos 
os aspectos a gente percebe”. Além das questões de classe, são percebidas pelos 
docentes as diferenças culturais e as complexidades implicadas em termos sociais, 
econômicos e culturais.  

A Professora Isa menciona um efeito da desigualdade quando aponta: “[...] 
você consegue perceber os jovens que tem uma condição social melhor, uma estrutura 
melhor, outros que não têm”. As relações entre diferentes e desiguais no currículo 
escolar ficam mais visíveis nas representações quando o ponto de vista se torna mais 
próximo, mais sensível. A identidade de administrador docente (frio e calculista) vacila, 
não consegue manter-se estável, pois nessa proximidade do olhar, a relação tenta ser, 
agonisticamente, entre iguais ou pelo menos mais simétrica. Identifica-se o esforço de 
docentes para estarem mais próximos da realidade dos alunos/as, tal esforço é 
importante na busca de efetivação do direito a uma educação escolar multicultural. 

O saber histórico atua no estabelecimento de verdades para as diferenças, 
porque, segundo Moita Lopes (2006), “[...] as histórias e o ato de contá-las legitimam 
certos sentidos e relações de poder em contextos institucionais específicos [...] Isso 
não quer dizer, porém, que esses sentidos e as assimetrias nas histórias não possam 
ser contestados” (p. 65). Nesse sentido, podem ser produzidos discursos nas aulas que 
procurem contestar a subalternização de certas identidades/diferenças culturais. 

O professor de História busca administrar as aulas pelo domínio de conteúdo, 
pelas interferências e pelo disciplinamento histórico. “Eu, como professor, tento 
abranger, tento administrar essas questões de conceito, as diferenças pessoais, as 
diferenças étnicas, as diferenças religiosas” (Professor Beto). Vemos a pretensão de 
controle das turmas nas aulas pela administração docente para evitar os conflitos e 
estabelecer relações mais harmônicas, porém, nem sempre se consegue evitar os 
conflitos. A educação é um processo sem fim estabelecido, nunca se está totalmente 
educado, controlado. 

A Professora Isa vê o racismo na escola como uma manifestação velada, por 
que há uma negação da sua existência: “[...] se a gente pensar em adotar uma postura 
contra esse tipo de coisa, contra o racismo, essa negação é um empecilho”. Ignorar o 
preconceito, a discriminação e o racismo torna-se barreira para a garantia do direito a 
uma educação escolar multicultural.  

A Professora Nina procura reprimir as ações discriminatórias que observa nas 
aulas: “então, quando eu percebo que já tá partindo pra esse lado, eu procuro cortar, 
eu procuro intervir, eu procuro conversar. Sempre tá falando um pouco é... um pouco 
de cada um, independente de raça, de religião, de qualquer coisa”.  A professora 
também fala que a escola tenta ir contra o preconceito, o racismo e a discriminação, 
mas é difícil saber, exatamente, onde essas práticas estão operando e, 
consequentemente, existe uma dificuldade de lidar com isso. 
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A Professora Ana contou que são muito comuns entre os estudantes no 
ambiente escolar os apelidos: “[os alunos] gostam muito, assim, de colocar apelido. 
[...] ‘ô neguinho’, ‘ô não sei o que’. Mas quando eles têm amizade entre eles, eles não 
estão nem aí, você tá entendendo? [...] Não se sentem ridicularizados, sabe?”. No 
cotidiano escolar, a Professora Lia também nota os apelidos: “[...] esses dias estavam 
chamando um menino lá de macaco, vê se pode. Ainda a gente fala, trabalha, mas 
ainda pega assim uns [...] principalmente o fundamental, o 8º ano, 6º, 7º”. 

A exclusão na escola apresenta-se de maneira disfarçada para Professora Isa: 
“dentro da escola eu acho a coisa mais mascarada, mas eu percebo”. Exclui-se entre os 
alunos, de acordo com a Professora Lia, os que não estão adequados ao modo de ser 
adotado como norma para cada grupo que se forma na sala de aula. “Até pra formar 
grupo, tem que tomar cuidado, por que, às vezes, eles nem querem aceitar o aluno no 
grupo. Então, você tem que forçar a barra, às vezes, pra eles aceitarem”. A 
administração docente busca estabelecer relações mais acolhedoras. 

As pessoas precisam ser preparadas por uma educação multicultural crítica, 
não apenas na instituição escolar, mas também em outros múltiplos espaços 
educativos, para perceber a diferença, para tratá-la com igualdade de direitos e 
oportunidades, pois como afirma a Professora Nina: “[...] a gente não está preparado 
pra receber aquilo que nós julgamos ser diferente. Está fora daquilo que a gente 
considera como certo. Infelizmente né”. A professora disse que nós temos que “[...] 
enxergar as pessoas por aquilo que elas são de fato”. A Professora Nina parece 
conceber, nessa afirmação, a realidade como algo não mediado.  

Apesar dos docentes, muitas vezes, compreenderem a identidade como algo 
natural, ocorre também um movimento contrário de desnaturalização da inferioridade 
das identidades subalternizadas, mostrando-a como algo criado na história. 

O Professor Miro comenta que os alunos são muito afetados pela mídia no 
entendimento da política de cotas raciais. E essa mídia, para ele, trabalha contra. Os 
estudantes acabam posicionando-se contra também a política de cotas raciais: “Aí 
reproduz isso da mídia, isso e aquilo. Isso chega até ele de uma forma distorcida. Até 
que você mostra, realmente, o que é a lei de cotas”. Disputas pelo poder de 
representar o real, instituindo verdades, concorrem, seguindo posicionamentos 
políticos distintos nas discussões em uma educação multicultural crítica. As 
representações da mídia e as dos docentes, na arena curricular, vão instituindo 
sentidos. 

Professores/as buscam trabalhar contra a discriminação e as desigualdades: 
“[...] dentro da escola a gente tenta né, principalmente os professores na área de 
Filosofia, nas áreas humanas, tentam né. Mas ainda há também, porque a nossa 
sociedade tem discriminação e desigualdade em tudo. Então fica difícil” (Professora 
Lia).  

Mostrar as identidades subalternizadas, trazê-las em foco para discussão sobre 
as representações acerca delas, tirá-las de longe, do passado distante, do enfeite das 
datas comemorativas e colocá-las mais próximas dos estudantes no dia-a-dia. Esse é o 
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esforço que docentes, com mais ou menos frequência, vem tentando fazer: “tento 
fugir um pouco do padrão do ensino de História do ponto de vista europeu, 
europeizado né” (Professor Chico).  

Podemos contar outras histórias além daquela eurocêntrica e consagrada pelas 
relações hierarquizadas de poder. “Como as identidades não se encontram fixadas, 
mas estão, sim, sempre em processo, construindo-se na e por meio da linguagem, 
resistências podem se desenvolver e favorecer a criação de contradiscursos em que 
novas posições se estabeleçam” (MOREIRA, 2010, p. 206). 

Embora, possivelmente, as histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas 
estejam sendo tratadas, nos currículos praticados, com “[...] localização específica: em 
algumas disciplinas ou em algumas ocasiões” (PEREIRA, 2011, p. 162), defendo a ideia 
de que a inclusão desses conteúdos nos currículos das disciplinas levanta uma série de 
reflexões e questionamentos produtivos: “é uma cultura que é nossa, que está inserida 
na nossa cultura. Então, todos têm que trabalhar isso. Não é responsabilidade de um 
professor só [...]” (Professor Miro). “Então é uma maneira, talvez, entre aspas, por 
decreto, por lei né, mas que todos têm que no mínimo, muito ou pouco, tratar do 
assunto” (Professor Chico). 

A História envolve questões de identidade/diferença e subjetividade. Estudar 
constantemente nossas histórias, nossas origens, nossas representações, dentre 
outras tantas possibilidades de onde viemos (como somos produzidos ou somos 
produzidos), para responder a incessante pergunta: quem somos? Produzimos história 
e somos produto da história. Portanto, como argumenta a Professora Nina: “a nossa 
cultura tem muita base africana, por causa dessa vinda desses negros pra cá. [...] 
Então, olha... eu acredito que haja a necessidade sim de estudar de onde foi que nós 
viemos”. A partir disso, o Professor Juca acredita na possibilidade de estudarmos “[...] 
da onde vieram nossos problemas, como o problema social do preconceito. Algo que 
poderia à médio ou à longo prazo resolver esse problema”. Adiante ele explica sua 
perspectiva dizendo que nós entendemos o lado europeu, português, por que 
estudamos sob a perspectiva européia. “Se a gente estudar o lado dos negros, essa 
cultura africana que inundou o Brasil, a cultura indígena, o lado indígena e depois 
outros grupos sociais, problemas serão resolvidos”. Acredita-se na educação histórica 
como prática a serviço da transformação social. Defende-se uma educação escolar 
multicultural crítica. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os professores/as percebem as aulas de História envolvidas em questões 
relacionadas ao multiculturalismo. No esforço para criarmos uma sociedade mais 
atenta aos diferentes processos socioculturais (des/re)construtores de realidades, é 
que esse artigo argumenta sobre a importância da ampliação do direito a uma 
educação escolar multicultural para educadores/as e educandos/as. 

Sensibilizar as pessoas para uma luta contra práticas agressoras que visam 
uniformizar e aniquilar as diferenças, por meio do currículo, não é tarefa fácil. Usar o 
currículo como controle da conduta não garante que iremos produzir militantes contra 
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as muitas formas de opressão: “talvez precisemos aprender a conviver melhor com a 
incerteza e a insegurança” (MOREIRA, 2006, p. 93).  

As teorias estão envolvidas em compromissos sociais, na medida em que 
compactuam com projetos de sociedade, portanto, sugiro, baseado em Moreira 
(2006), que “[...] os problemas teóricos e práticos que nos afligem não devem [ou não 
podem] nos imobilizar e nos eximir do engajamento com os outros em uma luta, em 
uma história comum” (p. 93). Nossas ações estão sujeitas a riscos e podemos optar por 
não fugir de nossos compromissos com a teoria e com as pessoas. “Reafirmo que 
tensões deverão continuar a percorrer as análises e as práticas. Talvez elas sejam 
mesmo inerentes ao multiculturalismo, à teoria crítica, a uma educação que se 
pretenda capaz de acelerar as transformações socais” (MOREIRA, 2006, p. 93).  

Os docentes de História entrevistados, com mais ou menos frequência, 
empenham-se na luta pelo direito a uma educação escolar multicultural e criam 
formas de contestação das narrativas hegemônicas que situam certas identidades na 
inferioridade. Questionam as representações da ‘consagrada’ História branca 
ocidental, europeizada. Pela contestação das identidades hegemônicas as 
hierarquizações culturais existentes podem ser combatidas.  

A intenção não é de eliminar as tensões de uma vez por todas, mas enfrentá-
las, desafiá-las (MOREIRA, 2010), e até fabricá-las, enfatizando-as para torná-las 
produtivas a uma escolarização multicultural, crítica e de qualidade.  

Os professores precisam de melhores condições de trabalho, com um ritmo e 
uma estrutura que não os desumanizem (melhores salários, oportunidades para 
refletirem sobre seu trabalho, melhores espaços para as aulas, etc.), a fim de terem 
condições de colaborar na tarefa de efetivação do direito a uma educação escolar 
multicultural. 
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RESUMO 

O presente artigo científico debruça-se sob a dúvida se o que foi positivado na Carta 
Maior brasileira, no que tange ao princípio da igualdade, está, ou não, alinhado às 
discussões sobre igualdade, diferença, reconhecimento e soberania dos povos 
originários da América Latina. Para tanto, é necessário percorrer um histórico da 
conjuntura em que se inseriu o referido princípio nas constituições brasileiras, com 
destaque para os ditames presentes na Constituição Federal de 1988. O enfoque, 
entretanto, transcende a mera letra da lei para ser uma pesquisa acerca do momento 
histórico e das assembleias constituintes. Noutro eixo, será necessário delimitar o que 
é este atual movimento de constitucionalismo latino americano e trazer alguns 
exemplos do que está positivado nas constituições da Colômbia (1991), Peru (1993), 
Venezuela (1999), Equador (2008) e Bolívia (2009), ao focar, principalmente nestes 
três últimos e na instauração de estados plurinacionais. Diante disso, será realizada a 
análise comparativa a fim de responder a indagação que se pretende. Desta forma, 
poderá ser verificada, não uma diferença nos textos legais, mas sim, na forma de sua 
interpretação, o que denota residir a distinção no seio dos modelos democráticos em 
questão. Aliado a isso, há uma mudança dos paradigmas, pois a isonomia passa a ser 
tutelada a partir da diversidade. 

 

Palavras-chave: igualdade; plurinacionalismo; novo constitucionalismo; diversidade; 
direitos humanos. 
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1 INTRODUÇÃO  

 A discussão que se pretende iniciar com este artigo científico reside no 
questionamento se os ditames da Constituição Federal de 1988 estão alinhados, ou 
não, com o que se pronuncia no Novo Constitucionalismo Latino Americano. A questão 
surge, pois aquela Carta Magna, ao lado da Constituição Colombiana de 1991, foram a 
inspiração deste atual movimento em estudo. Neste ínterim, a proposta de análise 
deste trabalho recai no tratamento despendido em prol da igualdade.  

 Para alcançar a resposta que se almeja e para se promovam mais estudos 
comparativos entre o Brasil e América Latina, primeiramente, haverá que clarear o que 
se pretendia com a instituição do princípio da igualdade, em 1988. Feito isso, serão 
percorridas algumas explanações de doutrinadores pátrios e estrangeiros sobre esse 
atual movimento de constitucionalismo, bem como, seus desdobramentos na 
proposta democrática e no princípio da igualdade. Será dada maior ênfase aos 
processos constituintes da Venezuela, Equador e Bolívia, por serem emblemáticos na 
atualidade. 

 Cumpridos os esclarecimentos dessas premissas, será necessário encarar a 
grande questão ao vincular o modelo democrático, as assembleias constituintes, os 
interesses políticos mascarados e a positivação do princípio da igualdade, para, então, 
compreender o objeto específico do trabalho. 

 
2 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 O artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão positivou que 
os homens nascem e permanecem iguais em direito. Proposição essa que conduziu a 
firmar a igualdade jurídico-formal, que, por sua vez, teve o condão de gerar 
desigualdades, pois estava fundada numa visão individualista do ser humano que 
residia no Estado liberal. Na verdade, o reconhecimento da isonomia tinha o objetivo 
de ser uma reação aos privilégios feudais de outrora, porém não impedia que o 
próprio regime que a proclamava promovesse novas formas de desigualdades. 

 Observa-se, desde o Império, no Brasil a existência da igualdade perante a lei 
(igualdade formal).  A Constituição de 1988 segue a mesma concepção e prescreve em 
seu artigo 5º, caput, que todos são iguais perante a lei, e acrescenta: “sem distinção de 
qualquer natureza”. Ao longo de seu texto prevê, ainda, tantos outros dispositivos a 
fim de garantir a já citada isonomia ou a equalização dos desiguais mediante direitos 
sociais substanciais (SILVA, 2009. p. 211).  

 Dentre diversas disposições a Carta Maior pretende: reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; rechaçar qualquer forma de discriminação; garantir a 
universalidade da seguridade social; e, com fulcro em princípios democráticos de 
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igualdade de condições para o acesso, dar direito à saúde e educação14. A 
Constituição da República de 1988 faz crer ser o objetivo das ordens econômica e 
social a própria justiça social, a qual, por conseguinte, torna possível a chamada 
igualdade material, como preconiza José Afonso da SILVA (2009. p. 212). 

 “A lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 
regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”. É 
desta forma que o autor, Celso Antônio Bandeira de MELLO (2000, p.10), retrata o 
conteúdo político-ideológico do princípio da isonomia. 

 Acerca do tema, há que se enfrentar a dicotomia conceitual entre igualdade 
formal e igualdade material. Este estudo compreende dois entendimentos sobre a 
igualdade: perante a lei e na lei. A primeira designa que as normas jurídicas deverão 
ser aplicadas ao caso concreto, mesmo que disso derive uma desigualdade, trata-se, 
portanto, da igualdade genuinamente formal, destinada essencialmente aos 
aplicadores15. Já a igualdade na lei induz que as normas não podem ensejar distinções 
não disciplinadas na Constituição, tem como destinatários, a seu turno, tanto os 
criadores como os aplicadores do Direito. 

 Sobre o tema, impossível seria considerar que tratar todos de forma igual não 
geraria diferenças, afinal aqueles que são, originariamente, diferentes, necessitam de 
tratamentos diferenciados para que se promova a igualdade material. Dessa forma, é 
legítimo e estão positivados no ordenamento jurídico pátrio distinções de tratamentos 
legais para situações equivalentes. 

 A acepção de igualdade formal fundamentada no puro normativismo, nunca 
pôde prosperar no plano fático, pois implicaria em colocar no mesmo patamar a classe 
dos ricos e dos pobres, como se tivessem as mesmas condições sócio-econômicas, o 
que conduziria a uma legitimação de uma desigualdade social, afinal a parte menos 
favorecida, dificilmente seria sujeito de iguais direitos, como o de propriedade, o 
ingresso em cargos públicos, o acesso à justiça e outros presentes no ordenamento 
jurídico (BARRETO, PESSOA, 2011, p.4). 

 Reconhecendo a importância do excerto extraído da obra de Hans Kelsen, 
segue sua transcrição sobre o assunto: 

A igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica garantida pela 
Constituição, não significa que estes devem ser tratados de maneira 
idêntica nas normas e em particular nas leis expedidas com base na 
Constituição. A igualdade assim entendida não é concebível: seria 

                                                           
14

 São relevantes para o tema os artigos 3º, 5º, 7º, 170, 193, 196 e 205 todos da Constituição Federal de 
1988 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 27 de fev de 2013. 
15

 Kelsen já advertia que a igualdade perante a lei não inova no debate, pois se refere meramente ao 
fato de que órgãos de aplicação do direito não tem competência para discriminar em situações que a lei 
não o fizer previamente, neste caso, estaríamos diante de outros princípios: o da regularidade da 
aplicação do direito em geral e do princípio da legalidade. O que  é relevante acerca do assunto que se 
propõe a presente monografia será, então, a igualdade na própria lei, a qual compreende uma real 
limitação desta. KELSEN, Hans. apud  MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio 
da igualdade. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 10. 
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absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas 
obrigações ou lhes conferir exatamente os mesmos direitos sem 
fazer distinção alguma entre eles, como por exemplo, entre crianças 
e adultos, indivíduos mentalmente sadios e alienados, homens e 
mulheres (apud MELLO, 2000, p.11). 

Em apertada síntese, José Afonso da SILVA (2009. p.217-227) enfrenta um rol 
exemplificativo do princípio em voga. Apresenta, primeiramente, a igualdade de 
homens e mulheres e inova em relação ao que já foi exposto no parágrafo anterior ao 
trazer à baila o artigo 226, parágrafo 5º da Constituição que prescreve serem os 
direitos e deveres da sociedade conjugal cumpridos, igualmente, pelo homem e pela 
mulher. Segue com a questão da igualdade do acesso à justiça, a igualdade perante a 
tributação e perante a lei penal. O que mais importa, é revelar que o autor não se furta 
da crítica, pois demonstra as problemáticas, principalmente de cunho econômico, na 
tentativa de se garantir cada uma dessas modalidades de isonomia citadas. Não só. 

Finda seu capítulo com esclarecimentos valiosos acerca da parte final da 
literalidade o artigo 5º, caput da Constituição, o qual dispõe que todos serão iguais 
perante a lei e, além disso, veda distinções de qualquer natureza. Nas constituições 
pretéritas podia se visualizar razões impeditivas de discriminação como o sexo, raça, 
trabalho, religião e convicções políticas. Muito mais ampla é, portanto, a abrangência 
do princípio da igualdade pela Carta Magna de 1988 – ao menos em seus aspectos 
formais. 

3. O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO 

O novo constitucionalismo latino americano remonta a processos constituintes 
como o brasileiro de 1988 e o colombiano de 1991. Adquiriu mais visibilidade com as 
novas Constituições da Venezuela, Equador e Bolívia.  Esse processo tem se 
caracterizado, dentre outros elementos, pela emergência de atores constituintes que 
tem defendido a inclusão de novos temas na agenda político constitucional. Dentre 
esses atores, incluem-se: os movimentos campesinos, indígenas e de 
afrodescendentes, organizações de mulheres, sindicatos, movimento de 
desempregados e organizações de direitos humanos (PISSARELO, 2009). Marca, 
sobretudo a saída dos regimes autoritários da região. 

Pelos últimos processos constituintes pode-se visualizar uma legitimação de 
textos constitucionais que objetivam mudar as condições de pessoas e comunidades 
em necessidade. Percebe-se um constitucionalismo comprometido com a justiça 
social, a igualdade e o bem estar dos cidadãos (VICIANO y MARTÍNEZ apud PASTOR; 
DALMAU, 2010, p. 5). 

Foi fruto da crise das políticas neoliberais aliadas a mudanças políticas 
progressistas em grande parte da região (PISSARELO, 2009). Na Venezuela, Equador e 
Bolívia as mudanças políticas conduziram a novas constituintes que visavam romper 
com os ideais políticos e econômicos vigentes à época. Em outros países, o objetivo foi 
de implantar força normativa aos direitos presentes na Carta Magna.  
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Para Raquel YRIGOYEN (apud ALVES, 2012, p. 140) o novo constitucionalismo 
também pode ser chamado de “constitucionalismo pluralista”. A autora elenca três 
ciclos para explicar minuciosamente o desenvolvimento da teoria. O primeiro é o 
constitucionalismo multicultural que abarca o período de 1982 até 1988, o qual 
representou a introdução do conceito de diversidade cultural e o reconhecimento de 
direitos indígenas específicos. O segundo é o constitucionalismo pluricultural, de 1988 
até 2005, em que se adotou o conceito de nação multiétnica, ao lado do 
desenvolvimento do pluralismo jurídico interno em que foram incorporados vários 
direitos indígenas no rol dos direitos fundamentais. Por fim, o terceiro ciclo é o 
constitucionalismo plurinacional, de 2006 até 2009, com a demanda de um estado 
plurinacional e de um pluralismo jurídico igualitário.  

É possível reconhecer pontos comuns neste modelo constitucional, todavia, por 
óbvio, em um ou outro país poderão ser percebidas algumas diferenças. Vários autores 
explicam esses pontos convergentes. Segundo PISSARELO (2009), são os elementos em 
comum: a) o reconhecimento de uma grande quantia de direitos, dentre eles: direitos 
sociais, culturais e ambientais; b) delimitação de conteúdo com base em padrões mais 
avançados de direito internacional e direitos humanos; c) melhoria desses referidos 
direitos; d) previsão de novas formas participativas, tanto nas instituições como fora 
delas, podendo ser na vida econômica ou comunitária; e) consagração de mecanismos 
para o controle público; f)  reforço da unidade e da autonomia da América Latina. 

3.1 A NOVA PROPOSTA DEMOCRÁTICA 

Como já mencionado o novo constitucionalismo induz a uma mudança de 
concepção do próprio modelo democrático. Explicitar esse tema revela-se 
imprescindível para conduzir às reflexões sobre igualdade que se almeja. 

A democracia majoritária tem se refletido como uma democracia eleitoral, ou 
seja, que tem buscado institucionalizar a representatividade política, deixando de lado, 
entretanto, o povo, titular da soberania. Ademais disso, o modelo fica subjugado aos 
partidos políticos. Estes são os que movem as discussões de acordo com seus próprios 
interesses, os quais, muitas vezes, se distanciam das necessidades populares. A 
corrupção, neste ponto, exerce agravante papel, pois inibe ainda mais a 
representatividade e a confiança dos cidadãos. 

No aspecto formal, sob a égide da democracia majoritária, houve a expansão 
constitucional de direitos e de sistemas de garantias, porém que permaneceram como 
utopia para diversas parcelas da população. 

Conforme discorre Carlos Manuel Villabella ARMENGOL (2010, p.68-69), dois 
são os traços marcantes desta democracia: a fragilidade e exclusão e desigualdade. 
Aquela se demonstra pelo próprio decurso da história dos países em que a democracia 
majoritária por vezes foi interrompida por regimes autoritários. Estes por expressarem 
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a incapacidade de se transformar uma sociedade com altos níveis de exclusão e 
marginalização16. 

Diante disso que o novo constitucionalismo propõe uma democracia pautada 
na participação popular. Trata-se de uma mudança de postura balizada no diálogo que 
é construído a partir de posições não hegemônicas. O que se aspira é o consenso. Um 
consenso nunca será permanente devido à dinamicidade da vida, bem como a 
necessidade de alcançar decisões sem que se consolide um vencedor.  

Nesse sentido, a fim de se estabelecer uma relação entre soberania e governo, 
as constituições latino americanas disciplinam o tema. Por exemplo, na Constituição da 
Colômbia, de 1991, utiliza a nomenclatura “formas de participação democrática”; na 
Constituição do Equador, de 1998, “governo participativo”, já na de 2008, designa 
como “participação na democracia”; já na Bolívia e na Venezuela o nome adotado é 
“democracia participativa”. Todos estes com o mesmo entendimento (PASTOR, 
DALMAU, 2010, p.20).  

Cumpre ressaltar que a democracia participativa não elimina a representativa, 
na verdade, a complementa. Isto quer dizer que os instrumentos da democracia 
representativa ou majoritária permanecem, mas no compromisso de cederem espaço 
para os mecanismos institucionalizados de construção de consensos, como bem 
suscita José Luiz Quadros de MAGALHÃES (não publicado). 

O novo constitucionalismo, portanto, ao pugnar por essa democracia mediante 
a participação direta de seus cidadãos acaba por inaugurar na própria concepção de 
igualdade. 

3.2 A IGUALDADE NO NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO 

 É notório o esforço da teoria constitucional latino americana em 
promover a igualdade. O que dela se depreende é que a igualdade não se restringe ao 
mero texto legal. O princípio permeia todas as relações sociais e permeia, 
principalmente, a participação dos povos nas tomadas de decisões. 

Outro traço característico dessa igualdade proposta é a tutela, muito mais 
abrangente e eficaz, do direito à diferença. O reconhecimento de povos originários, já 
no texto constitucional irradia-o para todos os âmbitos do ordenamento jurídico, 
resguardando a diversidade como direito elementar dos cidadãos. 

A Constituição da Venezuela de 1999 estabelece a garantia para todas as 
pessoas de seus direitos humanos sem discriminação alguma. Também aduz que as 
pessoas são iguais perante a lei e, por consequência, não são permitidas 
discriminações fundadas em razão do sexo, credo, condição social ou aquelas que, em 
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 De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina (cepal), en 2009 la pobreza 
alcanzó a 189 millones de personas. ARMENGOL, Carlos Manuel Villabella. Constitución e democracia 
em el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Disponível em: 
<http://187.188.167.138:82/blogvillabella/revista25.pdf> Acesso em: 30de mar de 2013. p. 69.  
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geral, tenham por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício 
igualitário17. 

Os estados plurinacionais, Equador (2008) e Bolívia (2009), foram os que mais 
transformações demonstraram ao longo desse processo de constitucionalismo latino 
americano. A instauração deste Estado inaugura uma igualdade fundamentada sob os 
pilares da diferença. 

As propostas constitucionais anteriores identificavam o seguinte caminho: 
uniformizar para depois distinguir. Como bem nota-se, nenhum destes dois processos 
obteve pleno êxito ao longo da história. O que se busca com o reconhecimento do 
multiculturalismo e do estado plurinacional é o inverso. A partir da diferença dos 
povos serão alcançados consensos que não os descaracterizem. A igualdade será o 
direito de ser diferente tanto nas relações sociais cotidianas como na lei.  

A Constituição do Equador dispensa 36 de seus 444 artigos para desenvolver 
mecanismos de igualdade de equiparação, de acordo com o texto de Hugo Manuel 

desigualdades, a Constituição tem a função precípua de prever mecanismos a fim de 
equalizar-se em favor dos desiguais18. 

O artigo 1119 preconiza que o exercício dos direitos constitucionais será regido 
pela igualdade, por isso a qualifica como um princípio transversal. Da mesma forma, 

                                                           
17

 Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin 
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos 
humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con 
esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y 
con las leyes que los desarrollen. 
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 
1- No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas 
que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 
2 -La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y 
efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, 
marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las 
condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. VENEZUELA, Constitución Política de República 
Bolivariana de Venezuela, de 1999. Disponível em: 
<http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm>. Acesso em 5 de abr de 2013. 
18

 ALARCÓN, Hugo Manuel González. Análisis del principio de igualdade ante la doctrina y la 
jurisprudência comparada. Disponível em: < 
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-
6/87_a_122_analisis.pdf>. Acesso em 3 de abr de 2013. p. 98. 
19

 “Artículo 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.El Estado adoptará medidas de acción 
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proíbe toda forma de discriminação. Devido a este artigo, o Estado se torna 
responsável para concretizar a isonomia, mesmo para as pessoas que se encontrem 
em situação desigual, por meio, inclusive, das ações afirmativas. “O princípio da 
igualdade não é somente doutrinal, mas também prático” 20. 

A última reforma vivida na região foi a da Constituição da Bolívia. Esta consagra 
a igualdade como valor supremo da constituição e sustentáculo para o bem 
viver(“buen vivir”)’: 

O estado se sustenta nos valores de unidade, igualdade, inclusão, 
dignidade, liberdade, solidariedade, reciprocidade, respeito, 
complementaridade, harmonia, transparência, equilíbrio, equidade 
social e de gênero na participação, bem estar comum, 
responsabilidade, justiça social, distribuição e redistribuição dos 
produtos e bens sociais para o bem viver21. 

Não basta, então, proteger a liberdade individual, há que se alcançar um triplo 
objetivo: assegurar a igual eficácia formal e material para todos; banir qualquer forma 
de discriminação sem, todavia, negar a previsibilidade de diferenciação baseada em 
motivos objetivos e permitir a existência de uma seguridade mínima para todos os 
cidadãos. O papel do Estado, neste contexto, não deve se reduzir a resguardar a ordem 
pública. Torna-se função daquele combater as diferenças sociais e oferecer a todos os 
seus habitantes as oportunidades necessárias para desenvolver suas habilidades e 
superar as necessidades materiais. 

4 PROBLEMATIZAÇÃO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E NO NOVO CONSTITUCIONALISMO 

Todo o exposto serviu de substrato para alcançar o cerne da questão, qual seja, 
a discussão da igualdade nos diplomas constitucionais brasileiro e naqueles 
provenientes da onda de reformas proposta pelo novo constitucionalismo, 
sobremaneira, com a inauguração do Estado plurinacional. 

                                                                                                                                                                          
afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad” Ibidem, p. 98. 
20

 ALARCÓN, Hugo Manuel González. Análisis del principio de igualdade ante la doctrina y la 
jurisprudência comparada. Disponível em: < 
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-
6/87_a_122_analisis.pdf>. Acesso em 3 de abr de 2013. p. 99. 
21

 Artigo 8, II: O Estado se sustenta nos valores da unidade, igualdade, inclusão, dignidade, liberdade, 
solidariedade, reciprocidade, respeito, complementaridade, harmonia, transparência, equilíbrio, 
equidade social e de gênero na participação, bem estar comum, responsabilidade, justiça social e 
distribuição e redistribuiçãodos produtos e bens sociais para “viver bem”. 
Artículo 8, II: El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, equidad 
social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, y distribución y 
redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. BOLÌVIA, Constitución Política del 
Estado de 24 de novembro de 2007. Disponível em: 
<http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/200711/29/internacional/20071129elpepiint_1_Pes
_PDF.pdf>. Acesso em 23 de mar de 2013. 
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A análise de uma breve conjuntura histórica das constituições brasileiras, ao 
lado das respectivas assembleias constituintes revela que as intenções políticas e 
econômicas sempre nortearam os direitos a serem positivados. Desta forma, igualdade 
já conviveu lado-a-lado com a escravidão, com a restrição ao direito de votar e com 
textos que legitimavam o machismo e o patriarcado. Mesmo em época de supressão 
de direitos e garantias individuais, como nos regimes autoritários lá estava a 
positivação jurídica da igualdade. 

De acordo com Ronald DWORKIN (apud DIMOULIS, 2006, p.109), “o direito é 
um conceito político”. E por sê-lo, as opções políticas predominantes nos cargos de 
decisão de uma sociedade irão determinar os valores morais com que o direito deverá 
ser aplicado.  

Diante disso, pode-se concluir que a chamada democracia representativa, nos 
moldes que se deu na prática, revelou uma imposição de ideias de uma minoria que 
ocupava cargos de importância nas decisões sociais. Isto evidencia a problemática de 
direitos sociais serem, de fato, aplicados, pois não há interesse de certos 
conglomerados políticos em trazê-los à tona. Muitas vezes, observa-se que a execução 
de direitos sociais recai na solidariedade de alguns ou em interesses maiores de 
outros, como a manipulação, populismo ou paternalismo. 

Isso gera vários desdobramentos. Um deles é a questão das assembleias 
constituintes. Ao longo da história, pode-se constatar de que eram compostas por 
pessoas de níveis intelectuais diversos, mas, na quase totalidade das vezes, por 
pessoas com expressivas posses.  

Outro, é que sob a égide das referidas neutralidade e imparcialidade, as opções 
políticas se mantém escondidas, propagando a exclusão daqueles que não se adéquam 
a essa lógica uniformizadora de Direito. 

Há ainda um terceiro ponto, a legitimidade do modelo democrático que se 
segue. Aclamado como o melhor modelo, a democracia representativa e majoritária 
continua esmagando milhões de seres humanos, diariamente, por ser incapaz de 
oferecer o mínimo para a subsistência. 

Frente a isso, a forma de efetivar direitos reside não no fato de um grupo de 
privilegiados, em um momento de humanidade e alteridade, dar direitos aos menos 
favorecidos, mas sim, quando esses grupos excluídos retomam sua consciência ao 
indagarem o porquê estão à margem do sistema. Somente quando os grupos 
participarem dos processos de elaboração do direito e das tomadas de decisão da 
sociedade é que se poderá conceber uma eficiência dos direitos e garantias 
fundamentais. A sabedoria popular de que “direitos não se ganham se conquistam” 
tem mostrado ser verdade. 

Nesse passo, estão as mudanças constitucionais citadas. O movimento 
começou tímido, mas cheio de clamor e atuação popular. Atualmente, os movimentos 
sociais se colocaram como protagonistas, essencialmente nas constituições do 
Equador e da Bolívia. 
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Sobre a Bolívia, especificamente, o processo que culminou na formação de um 
Estado plurinacional foi fruto dos movimentos indígenas de diferentes culturas e dos 
mestiços. Pode-se afirmar que esse projeto vem sendo desenvolvido há anos. O ano de 
2006 em especial, porque foi quando entregaram ao presidente, ao vice-presidente do 
país e aos participantes da assembleia constituinte o documento “Propuesta para la 
nueva Constitución Política del Estado. Por un Estado plurinacional y la 
autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas” 
(MATEUS, 2011). Este momento reflete, justamente, a constitucionalização e 
reconhecimento das peculiaridades dos povos originários. 

Um direito pela sua simples existência não se torna fato social inserido na 
realidade cotidiana do povo. No quesito da igualdade, pode-se afirmar o mesmo. Foi 
tarefa deste artigo desbravar, inicialmente, algumas positivações jurídicas sobre o 
tema e o que se constatou é que a letra da lei é semelhante nos diversos países. 
Entretanto, sua concepção muda junto com a própria ideia de democracia. 

A Constituição de 1988 consagrou um avanço. Foi um texto muito mais 
protetivo e composto por significativas tutelas, tanto à igualdade como à diferença. 
Entretanto, foi constituída por uma maioria política, no caso o Partido do Movimento 
Democrático do Brasil (PMDB), o qual não teve muitos problemas para fazer valer suas 
próprias opiniões22. 

Não se pode furtar, de outro lado, da observação de que mesmo com essa 
maioria política, foi uma constituinte que contou, e muito, com a colaboração dos 
movimentos sociais. Segundo Ubitran Diniz de AGUIAR (2010, p. 17), constituinte à 
época, os corredores do Congresso Nacional haviam tornado-se verdadeiras 
“procissões”, devido à intensa presença das minorias e segmentos que, até então, não 
eram considerados em relação a seus direitos pelo regramento constitucional. 

Em que pese todo o aspecto político envolvido, é verdade que a Carta Magna 
consagrou a igualdade e seguiu impondo medidas distintivas a fim de alcançá-la. A 
crítica que se faz é que foi um diploma muito concessivo, pois assegurou muitos 
direitos sem apontar os meios para efetivá-los (AGUIAR, 2010, p.27).  

É nesse ínterim que reside a distinção entre a ideia de igualdade promovida 
pela Constituição Federal do Brasil e as novas propostas de constitucionalismo latino 
americano: este prega que o texto de lei haverá que se transformar em realidade, e, 
para que isso ocorra, possibilita meios participativos da população no geral. 

Além do mais, pode-se perceber que o novo constitucionalismo pauta, 
primeiramente, o direito à diferença para só então falar de uma igualdade, em certa 

                                                           
22

 “O PMDB chegou à Assembleia Nacional Constituinte de forma hegemônica: o partido detinha mais da 

metade dos membros da Constituinte. Esta conformação, por um lado, facilitou o entendimento entre 

deputados e senadores, mas, por outro, teve um papel preponderante para que o partido fizesse prevalecer 

suas ideias, sua visão, seu pensamento.” AGUIAR, Ubitran Diniz de. As origens da Constituição 

Brasileira de 1988. In: Estudos legislativos: 20 anos da Constituição Brasileira. MESSENBERG, 

Débora; PINTO, Júlio Roberto; SOUZA, Loene Campos de; FARIA, Cristiano Ferri Soares de. Brasília 

Senado Federal: Câmara dos Deputados: Tribunal de Contas da União. Universidade de Brasília, 2010. p. 

22. 
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medida uniformizadora. Parte-se da premissa de que as pessoas não são iguais 
perante a lei e, mais que isso, as pessoas tem o direito de permanecerem diferentes, 
quando a igualdade as descaracterize. Ao passo que terão direito de serem iguais 
quando a diferença as inferiorize, nas palavras de Boaventura Souza SANTOS (apud 
MATEUS, 2011). 

Segundo ele também, o objetivo quando se parte dessas concepções é que as 
diferenças ensejarão instituições apropriadas, as semelhanças, a seu turno, exigem 
instituições compartilhadas (SANTOS apud MATEUS, 2011). 

É bem verdade que este movimento é muito recente para que se possam 
alcançar conclusões definitivas sobre o modelo, entretanto, as mudanças na forma de 
pensamento indicam, ao menos, uma coisa: o modelo anterior não satisfazia às 
necessidades da população. A ineficiência do princípio da igualdade foi um dos 
principais motores nesse processo de reconhecimento dos povos. 

As constituições do Equador e da Bolívia ainda precisam de mais tempo para 
apresentar análises, no plano da eficácia social, sobre essa nova igualdade que se 
pretende. Porém alguns dados referentes à Venezuela são otimistas. 

Em termos sociais, os dados disponíveis indicam que a desigualdade diminuiu 
sensivelmente e que os índices de desenvolvimento humano, começando com a 
alfabetização e a saúde da população, têm melhorado. De acordo com dados da 
Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), o Coeficiente de Gini23 de 
desigualdade indica que a média na Venezuela tem ficado em um 0,41, vários pontos 
abaixo da média da América Latina e existente média de dez anos atrás. De acordo 
com o último relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 
Venezuela é um dos países na região, que tem visto grandes avanços em áreas como a 
renda e educação, o que a coloca entre as nações com "alto desenvolvimento” 
(PISARELO, 2009). Entretanto ainda não se pode afirmar o mesmo nas lutas contra as 
diferenças de gênero, mesmo tendo sido outro marco inovador desse texto legal a 
uma linguagem diferenciada ao elencar em cargos políticos, por exemplo, deputados e 
deputadas. 

Diante disso, pode ser que esse novo constitucionalismo seja uma ferramenta 
real para a efetivação dos direitos fundamentais. Não há que se pensar, porém, que o 
se proponha para o Brasil seja uma nova constituinte, pois não se pode negar a força 
normativa do diploma legal de 1988. Com bem ensina Luís Roberto BARROSO (2011. p. 
242), as constituições são condicionadas pela realidade de seu tempo, mas elas 
possuem existência própria e autônoma que advém dessa força normativa, logo, 
convivem em uma tensão permanente norma e realidade, sendo que também 
coexistem a possibilidade e o limite do direito constitucional ao lado da atuação social. 

                                                           
23

 Mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. O 
valor pode variar de zero, quando não há desigualdade (as rendas de todos os indivíduos têm o mesmo 
valor), até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e 
a renda de todos os outros indivíduos é nula). 



 

- 141 - 

 

Por fim, as palavras de Paulo BONAVIDES (2000) reconhecem a Constituição de 
1988 como a melhor das constituições brasileiras de todos os tempos, porém, de 
plano, já ressalta que onde ela mais avança é onde os governos mais tentam 
retrogradá-la – na tutela dos direitos fundamentais e sociais, aí inserida a igualdade. 
Finaliza seu discurso ao culpar as falsas elites representativas pela destruição da 
democracia, e, por isso almeja uma alvorada de democracia participativa, inserida em 
um novo constitucionalismo de luta e resistência ao lado do povo. 

Desta forma, ainda que os avanços da Constituição de 1988 acerca da isonomia 
sejam de extrema relevância, se os textos constitucionais não vierem acompanhados 
de verdadeiras reformas na política e na democracia, será impossível se visualizar sua 
aplicação prática. Até o momento, a proposta do novo constitucionalismo latino 
americano se alinha com essa proposição e enchem de esperanças os corações dos 
que acreditam em uma justiça social e um Direito transformador da sociedade.  

4 Considerações Finais  

 De acordo com o estudo feito, o princípio da igualdade na Constituição 
Federal de 1988 apresentou diversos e louváveis avanços, entretanto, encontra 
obstáculos frente à sua eficácia social. Ademais, o próprio modelo democrático tende 
a fazê-lo retroceder diante das ocorrências sociais. A diferença trazida pela proposta 
do Novo Constitucionalismo Latino Americano reside, precipuamente, na inversão da 
lógica da igualdade, isto porque, tende a partir das diferenças e peculiaridades para só 
então, e se possível, promover a igualdade. Outro aspecto diverso é que este 
movimento de constitucionalismo propõe uma efetiva e real participação popular, por 
meio da democracia participativa. Portanto, em que pese a contribuição da Carta 
Magna brasileira, outros rumos tem sido tomados dentro da mesma região, 
especialmente, no tocante à concepção de igualdade. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata de um relevante tema do Direito Internacional, o refúgio, 
com ênfase nos avanços e desafios da Proteção Internacional no Brasil. O século XX 
nos deixou como herança o crescimento científico e tecnológico, mas também 
desigualdades sociais, destruição e crueldade. Adquiriu-se muito conhecimento e 
passou-se a entender melhor o mundo, porém, testemunha-se o desrespeito aos 
Direitos Humanos em planeta globalizado e multifacetado. Em decorrência disto, 
houve deslocamentos humanos forçados por conflitos, perseguições, violência das 
mais variadas formas, donde surge a necessidade de buscar refúgio em outro país. 
Sensação de insegurança e ameaça à vida, são problemas com os quais se convive e 
que refletem a vulnerabilidade das pessoas em suas nações. Um dos objetivos do 
ordenamento jurídico internacional é a busca de solução que concilie democracia, 
desenvolvimento e direitos humanos. Neste sentido a proteção internacional é um dos 
mais importantes compromissos assumidos por Estados Soberanos que visa garantir e 
colocar em prática direitos humanos e liberdades individuais. 

 

Palavras - chave: Avanços, proteção internacional, desigualdades sociais, direitos 
humanos. 
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1- INTRODUÇÃO 

  O interesse em escrever o presente artigo surgiu do exercício profissional desta 
autora na Delegacia de Polícia de Imigração da Superintendência da Polícia Federal no 
Mato Grosso do Sul, como Agente de Polícia Federal, onde presenciou e atuou em 
vários casos de pedido de Refúgio24. Destarte, o assunto que é de relevância mundial, 
tornou-se objeto de dedicação e estudo da agente.  

   O aumento no número de conflitos, perseguições, discriminação e outras 
formas de violação aos Direito Humanos, impulsionou deslocamentos em massa de 
indivíduos, gerando a necessidade de adequação de sua proteção internacional. Com 
efeito os mecanismos de proteção até então existentes tornaram-se obsoletos, sendo 
certo que a sociedade civil cobra  a progressão e os avanços das normas.  

   Em decorrência dos acontecimentos acima citados surgem os desafios, que 
exigem das autoridades competências e habilidades.  A comunidade internacional se 
vê desafiada a garantir ao indivíduo – refugiado25 - os direitos humanos, vida digna e 
condição de subsistência. 

   A proteção internacional é um instrumento de amparo e espectro de direito 
internacional. Há acordos, tratados internacionais em que os países signatários 
assumem o compromisso de cumprir o que foi acordado entre eles. Neste contexto o 
Brasil ocupa posição de vanguarda, tendo em vista que foi um dos pioneiros em 
aprovar uma lei nacional de refúgio (lei n.9.474/97), hoje com 16 anos de vigência. 

 Segundo Melo (1996; p,44) “o Direito Internacional é o conjunto de normas que 
regula as relações externas dos atores que compõem a sociedade internacional”. Os 
”atores”, a que o doutrinador se refere são os sujeitos de direito internacional, os 
Estados Nacionais. Outros autores também reconhecem como sujeitos de direito as 
organizações internacionais. Como se vê, os avanços, desafios e a efetividade da 
proteção internacional no Brasil aos refugiados são temas extremamente importantes 
e fazem parte do mundo jurídico e humanitário. Surge a necessidade de analisar a 
capacidade de produzir efeito desta proteção, seus mecanismos e normas jurídicas 
utilizadas. 

2 – A proteção Internacional dos Direitos Humanos 

                                                           
24

 - Para o jurista mexicano Jaime Ruiz de Santiago, refúgio é "o instituto criado pela comunidade 
internacional, com importantes antecedentes, cujas raízes se encontram em tempos remotos, que tem 
como finalidade básica oferecer proteção à Pessoa Humana, cujos direitos fundamentais — a começar 
pelo direito à vida, à segurança e à liberdade — tenham sido violados." 

25
 - Segundo a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, mais conhecida como 

Convenção de Genebra de 1951, refugiado é toda a pessoa que, em razão de fundados temores de 
perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou 
opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode 
ou não quer regressar ao mesmo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Genebra_de_1951
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 Para começar a falar em proteção Internacional dos Direitos humanos é salutar 
a compreensão da diversidade da proteção à pessoa humana conferida pelo Direito 
Internacional Público. Neste sentido relata Gouveia (2008, p, 23), 

No seio da preocupações destinadas à relativização hegemónica dos 
Estados na cena internacional, insere-se o reconhecimento da pessoa 
humana como sujeito do Direito Internacional Público, ainda que 
restritamente em alguns âmbitos. 

 Este caminho não foi sempre evidente, muito embora já houvessem sinais do 
problema que era defender os seus direitos e interesses fundamentais, em confronto 
com a desproporção do poder dos Estados. A proteção em torno da pessoa humana 
sempre foi um desafio no âmbito do direito internacional, que exigiu a atuação do 
Estado focado nos direitos das minorias étnicas e religiosas. 

 Segundo Eva Demant (2009; p, 28), 

A Liga das Nações (criada em 1919 e que antecedeu a Organização 
das Nações Unidas) um marco de referência e conscientização da 
comunidade internacional sobre sua responsabilidade em prover 
proteção e ajudar a solucionar seus problemas. 

 A partir daí, a comunidade internacional se torna proativa e começa a exigir um 
posicionamento e atitudes concretas das Nações em relação à proteção internacional 
dos Direitos Humanos. Faz-se necessário uma resposta conjunta, onde toda 
comunidade internacional deve interagir.  

 Após a 1º guerra mundial ocorreu movimento de deslocamento em massa de 
pessoas que não se sentiam seguras na sua nação. Surge com isso as primeiras 
demonstrações de solidariedade internacional para com homens, mulheres e crianças 
que buscavam refúgio fora de seu país de origem. A partir daí, em 1943, realizou-se a 
Conferência das Bermudas que ampliou a proteção internacional e definiu o termo 
refugiados. Essa definição serviu de base para futura definição de Refúgio prevista na 
Convenção de Genebra, de 1951.  

 Em 1945, após a segunda grande guerra, 50 países se reuniram em São 
Francisco, Estados Unidos, e assumiram o compromisso de promover a paz, proteger 
os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais. 

 Criou-se a ONU (Organização das Nações Unidas) neste mesmo ano, assumindo 
além dos compromissos citados acima, o de promover relações de amizade entre as 
nações, cooperação internacional e respeito aos Direitos Humanos.26 

 Segundo Rezek (2010, p, 225): “até a fundação das Nações Unidas, em 1945, 
não era seguro afirmar que houvesse, em direito internacional público, preocupação 
consciente e organizada sobre o tema dos direitos humanos”. 

                                                           
26

- Organização das Nações Unidas (ONU), ou simplesmente Nações Unidas (NU), é uma das mais 
organização internacional cujo objetivo declarado é facilitar a cooperação em matéria de direito 
internacional 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
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 Antes da fundação das Nações Unidas, alguns acordos avulsos protegeram 
certas minorias, em um contexto de sucessão de Estados. Porém não havia nenhum 
mecanismo concreto de proteção internacional dos Direitos Humanos, a sua 
implementação torna-se cada dia mais imprescindível. 

 Em 1948, a Assembléia Geral anuncia a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, texto que descreve de modo amplo os princípios pertinentes ao tema, no 
qual as convenções incidentes encontrariam sua origem e inspiração. Vários países 
votaram posicionando-se acerca da Declaração, houve quarenta e cinco votos 
favoráveis, nenhum voto contrário e oito abstenções. Note-se que o texto foi aprovado 
pela grande maioria. Isso demonstra o quanto eram necessárias medidas de proteção 
aos direitos humanos. 

 A declaração reconhece a dignidade da pessoal humana como base da 
liberdade, da justiça e da paz; o ideal democrático com amparo no progresso 
econômico, social e cultural; o direito de resistência à opressão e a concepção comum 
desses direitos. Percebe-se que o princípio da dignidade humana é um dos basilares do 
ordenamento jurídico internacional e de extrema relevância. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos artigos 4 a 21, refere-se aos 
direitos civis e políticos que, tempos depois viriam a ser chamados de “Direitos 
Humanos de Primeira Geração (Dimensão)”; nos artigos 22 a 28, os Direitos 
econômicos, sociais e culturais como “Direitos Humanos de segunda geração 
(Dimensão)”. Já a terceira geração (Dimensão) elege os direitos de fraternidade, 
solidariedade e como seus elementos o meio ambiente equilibrado, a vida saudável e 
pacífica, o progresso e o avanço da tecnologia. O avanço da ciência e tecnologia 
impulsionou uma quarta geração de Direitos Humanos, tais como os direitos relativos 
à informática, biociências e outros. 

 Segundo Bregalda (2008, p, 97): “a comunidade internacional tem adotado 
diversos mecanismos de proteção dos direitos humanos, a partir da criação de órgãos 
especializados” e cita como exemplos a Comissão de Direitos Humanos; o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1966), constituiu o Comitê de Direitos 
Humanos e a Corte Internacional de Justiça, principal órgão judiciário das Nações 
Unidas. 

 Na década de 80, a América Central foi alcançada por uma tempestade de 
batalhas civis que ocasionaram fluxos em massa de refugiados, na sua maioria de 
origem rural, pessoas humildes, com poucos recursos econômicos e pouca educação 
formal, que atravessavam as fronteiras de países vizinhos em busca de proteção. Em 
decorrência deste fluxo migratório a região foi obrigada a ampliar a proteção dessas 
pessoas, a pensar em medidas assistenciais e humanitárias. Um dos motivos desses 
deslocamentos para o Brasil é a extensa área de fronteira e a facilidade de acesso ao 
país, onde muitos conseguem entrar de forma clandestina. 

3 –  A Evolução dos Mecanismos de Proteção Internacional 
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 Segundo Eva Demant (2009; p, 28) “O artigo 55, da Carta das Nações Unidas 
(ratificada em 1945) afirma que essa organização deve promover o respeito e a 
observância universais aos direitos e às liberdades fundamentais”. 

ARTIGO 55 - Com o fim de criar condições de estabilidade e bem 
estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, 
baseadas no respeito ao princípio da igualdade e da 
autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) 
níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e 
desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas 
internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a 
cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e c) o 
respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 
religião. 

O artigo declara que as Nações Unidas devem impulsionar o respeito e a 
observância universais aos direitos e às liberdades fundamentais. Ressalta que deverão 
favorecer os níveis de vida, trabalho efetivo, condições de progresso e 
desenvolvimento econômico e social. Foca na importância da solução dos problemas 
internacionais, econômicos, sociais, sanitários e conexos.  

Fundamenta-se no princípio da proteção e respeito aos direitos do homem e 
como consequência deste postulado o direito de pedir refúgio. Tal direito é uma das 
formas de garantir liberdade a todos sem discriminação. 

 Na mesma linha de raciocínio, anos depois, em 1948, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos relatou em seu artigo 14 que “toda pessoa vítima de 
perseguição tem o direito de buscar e receber refúgio em outro país”, “salvo nos casos 
de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos 
contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas”.27 

Fica clara a preocupação mundial com os Direitos Humanos e a rejeição a todo 
tipo de violência e discriminação. Garante-se ao indivíduo a possibilidade de procurar 
abrigo em outra nação, local onde se sinta seguro e possa adquirir uma nova pátria. 
Tudo isso com intuito de construir um novo mundo com alicerces baseados na 
preservação dos direitos humanos, onde seja possível debates sobre os conflitos 
internacionais, fugindo da guerra, suscitando a paz e a democracia. 

Ressalte-se também que essas garantias só serão desfrutadas por indivíduos 
que não tiverem dado causa à perseguição, motivada por cometimento de crimes 
comuns ou por atos contrários aos princípios das Nações Unidas. 

Quanto à Convenção da ONU e ao Princípio do “non- refoulement”, relata 
Rezek (2007; p, 194): “ Qualquer estrangeiro encontrável em seu território – mesmo 
na mais fugaz das situações, na zona de trânsito do aeroporto – deve o Estado 

                                                           
27

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que delineia os direitos humanos básicos, foi adotada 

pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Esboçada principalmente por John 

Peters Humphrey, do Canadá, mas também com a ajuda de várias pessoas de todo o mundo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Peters_Humphrey
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Peters_Humphrey
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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proporcionar a garantia de certos direitos elementares da pessoa humana: a vida, a 
integridade física, a prerrogativa eventual de peticionar administrativamente, ou 
requer em juízo, o tratamento isonômico em relação as pessoas de idêntico estatuto”. 

O referido princípio garante ao estrangeiro o direito de não ser devolvido ao 
país onde sofre ou poderia sofrer perseguição. Tem direito a esta proteção o refugiado 
formalmente reconhecido ou não. 

A Convenção estabeleceu padrões mínimos para o tratamento de refugiados, 
incluiu seus direitos/deveres para com o país que os recebe e solicitou aos Estados 
Signatários o comprometimento em colaborar e fazer valer os postulados 
determinados. A partir daí outras ferramentas legais (universais e regionais) foram 
edificadas e assinadas por Estados dispostos a aceitar suas obrigações e ir além do que 
apenas manifestar respeito e entendimento dos direitos humanos. Diversos países 
aceitaram esse desafio, em especial os da América Latina.28 

Diante do cenário regional de proteção internacional, o Brasil tem um papel 
estratégico e de vanguarda, foi o primeiro país da região em aprovar uma lei nacional 
de refúgio (Lei n. 9.474/97). Referida lei incorporou ao ordenamento jurídico nacional 
os princípios humanitários da Convenção de 1951 e de outros instrumentos universais 
e regionais, como a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados (de 1984)29. 

É uma legislação avançada, apresenta entendimento vasto do conceito de 
refugiado e discrimina as providências a serem tomadas pelo Brasil com intuito de 
garantir a proteção e os direitos dos refugiados, no âmbito de seus acordos perante a 
comunidade internacional. Destacam-se três vertentes da proteção internacional da 
pessoa humana: Direito Internacional Humanitário, Direito Internacional dos 
Refugiados e Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

Em decorrência desta norma jurídica foi criado, no ano de 1998, o Comitê 
Nacional para os Refugiados (CONARE), que é a primeira instância para análise das 
solicitações de Refúgio, sendo a segunda o Ministro de Estado da Justiça. Uma das 
funções do órgão é a inserção de solicitantes de Refúgio nas políticas públicas 
disponíveis aos brasileiros. O CONARE é a base para o fortalecimento do sistema de 
proteção internacional no país e no continente Latino-Americano. Além de dotar as 
bases para intervenções de proteção, busca fortalecer a capacidade desses países de 
garantir qualidade, integridade, eficiência e justiça nos procedimentos. No Brasil o 

                                                           
28

 - Seguindo decisão da Assembléia Geral de 1950 (Resolução n. 429 V), foi convocada em Genebra, em 
1951, uma Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas para redigir uma Convenção regulatória 
do status legal dos refugiados. Como resultado, a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos 
Refugiados foi adotada em 28 de julho de 1951, entrando em vigor em 22 de abril de 1954.  

29
 - Na década de 1980, na América Central, foi instituída a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados 

de 1984, como resposta aos vários conflitos em andamento nessa parte do planeta ao longo desta 
década.  
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instituto do Refúgio tem se aprimorado, a proteção e coesão de refugiados se 
estrutura não apenas como mais um programa de governo.30 

De acordo com Eva Demant (2009; p, 32), 

A atuação decisiva do Brasil em termos de proteção internacional, no 
cenário latino-americano, também nos remete à criação do Plano de 
Ação do México (PAM), assinado em 2004, por vinte países da região 
como um modelo de solidariedade regional.31 

 Foi realizada uma análise sobre a situação dos refugiados no Brasil e no 
mundo, decorrente do grande número de crises humanitárias e conflitos existentes na 
região. Outro grande desafio é a da integração econômica dos refugiados, tendo em 
vista que, a maioria deles se desloca para países em desenvolvimento. 

O objetivo principal do plano, que o Brasil também estimulou, é fortalecer a 
proteção e a assistência aos refugiados e deslocados internos na região. O plano tem 
procedimentos e aptidões claras, o que admite a melhora, sistematização e 
estabelecimento de boas práticas para as pessoas que necessitam de proteção, 
assistência e soluções duradouras. 

A integração é uma solução duradoura para os refugiados e a sua concretização 
depende do comprometimento e participação dos Estados, que são as bases da 
proteção internacional. Em países com grandes dimensões de terra, como o Brasil, 
esse comprometimento não deve ser só das autoridades nacionais, mas sim das 
estaduais e municipais, o que visa garantir a plena eficácia da integração.  

O PAM cria conceitos de “cidades solidárias” e “fronteiras solidárias” o que se 
traduz em ações solidificadas que concedem aos refugiados e solicitantes de refúgio o 
acesso a padrões mínimos de proteção e assistência, em uma esfera estadual e 
municipal. 

Outro programa proposto pelo PAM é o do “reassentamento solidário”, cujo 
seu compromisso e profissionalização são um desafio para o Estado brasileiro e o seu 
Comitê para Refugiados. Por meio deste programa o Brasil abriga, hoje, cerca de 400 
mil refugiados.O reassentamento é a solução objetivada pelo ACNUR (Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, juntamente com o governo e a 

                                                           
30

 O Conare - Comitê Nacional para os Refugiados é o órgão colegiado, vinculado ao Ministério da 
Justiça, que reúne segmentos representativos da área governamental, da Sociedade Civil e das Nações 
Unidas. 

31
 Em 2004, na cidade do México, para celebrar o Vigésimo Aniversário da Declaração de Cartagena 

sobre Refugiados , foi realizada uma ampla reflexão sobre a situação dos refugiados no mundo e 

particularmente na América Latina, em virtude das crises humanitárias da região e dos desafios da 

integração econômica dos refugiados. Neste contexto foi assinado o Plano de Ação do México  (PAM), 

que define um conjunto de medidas voltadas para encontrar soluções duradouras e inovadoras para o 

refúgio na América Latina. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos%20Internacionais/Declaracao_de_Cartagena.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos%20Internacionais/Declaracao_de_Cartagena.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos%20Internacionais/Declaracao_e_Plano_de_Acao_do_Mexico.pdf
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sociedade civil, para realocar e inserir nas políticas públicas nacionais pessoas ou 
grupos de refugiados.32 

4 – Conclusão 

A realidade do desrespeito aos direitos humanos, direitos fundamentais e ao 
princípio da dignidade humana nos faz refletir sobre o que são direitos humanos, esses 
direitos são respeitados. 

Pessoas que não conseguem viver em paz na sua nação, fluxo migratório de 
massas, dificuldades para a sua entrada em diversas fronteiras, discriminação, este é o 
cenário mundial. 

Cresce a cada dia o número de pessoas que procuram refúgio fora do seu país 
de origem. Tudo isso em decorrência de perseguições, temores, discriminação por 
raça, religião e política. A necessidade de mudança é premente. 

Uma política de modernos e eficazes mecanismos de proteção se faz 
necessária, não só como uma formalidade exigida pela comunidade internacional, mas 
sim como medidas eficientes que sejam implantadas imediatamente a nível 
internacional. 

As pesquisas nos mostram que a proteção internacional ao indivíduo vem 
evoluindo durante todo esse tempo. Hoje essas pessoas se sentem mais seguras 
quando precisam deixar a sua nação e busca de vida digna e humana em outro país. 
Dentro deste contexto o Brasil se enquadra de forma presente e atuante, com uma lei 
moderna de proteção aos refugiados. 

Por fim, nos resta salientar que os refugiados precisam do espaço humanitário 
disponível nas Américas, região que tem sido escolhida como nova pátria para esses 
indivíduos; e que tem recebido com entusiasmo e dedicação milhares de migrantes e 
pessoas que foram forçadas a abandonar seus países de origem, ficando para trás suas 
redes sociais e suas histórias de vida. Surge a necessidade de que esse espaço seja 
aberto para responder aos difíceis desafios do nosso mundo globalizado. 
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intolerância. Desde então, já ajudou mais de 50 milhões de pessoas, ganhou duas vezes o Prêmio Nobel 

da Paz (1954 e 1981). Hoje, é uma das principais agências humanitárias do mundo. 

 



 

- 151 - 

 

ACNUR, Delegação Regional da América Central e Panamá. Declaração de San José 
sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas. San José, Dezembro de 1994. 

ACNUR, Direitos e Deveres dos Solicitantes de Refúgio e Refugiados no Brasil. 

ACNUR, Caderno de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania, v. 6, n.6 (2011). 
Brasília: Instituto Migrações e Direitos Humanos. 

BARROSO, Darlan – Direito Internacional – 3ª edição revista, atualizada e ampliada – 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

BARRAL, Welber Oliveira– Metodologia da pesquisa jurídica, 2ª edição, 2003. 

BRASIL, Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados. Adotada em 28 de 
julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários sobre o 
Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 (V) da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. Entrou em vigor em 
22 de Abril de 1954, de acordo com o artigo 43. Série de Tratados da ONU, Nº. 2545, 
Vol. 189, p. 137. 

BRASIL, Lei n 9.474, De 22 De Julho de 1997. Define mecanismos para a 
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. 

BRASIL, Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção 
Internacional dos Refugiados na América Latina. Adotada durante Reunião 
Comemorativa do Vigésimo Aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados, 
realizada na cidade do México, nos dias 15 e 16 de Novembro de 2004. 

BRASIL, Declaração de Cartagena, conclusões e recomendações. Adotada pelo 
“colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e 
Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, realizados em Cartagena, Colômbia, 
entre 19 e 22 de novembro de 1994. 

BRASIL, Procedimentos de Solicitação de Refúgio. 

BRASIL, Protocolo de 1967, relativo ao Estatuto dos Refugiados. Assinado em Nova 
Iorque em 31 de Janeiro de 1967. Entrou em vigor em, 4 de outubro de 1967, de 
acordo com o artigo 8º. Série de tratados da ONU, n 8791, vol. 606, p. 267. 

BREGALDA, Gustavo – Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, 2º, 
ed. – São Paulo: Atlas, 2008. 

BRASIL, Caderno de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania, v.4 (2009) Brasília: 
Instituto de Migrações e Direitos Humanos; V.1, n.1 (2006);  

BRASIL, Caderno de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania, v.6, n. 6 (2011) Brasília: 
Instituto de Migrações e Direitos Humanos; V.1, n.1 (2006); 

Brasil, Mini-Feature, publicado pela revista Forced Migration, edição 35, julho de 2010. 

FERREIRA BARRETO, Luiz Paulo Teles, Organizador – Refúgio no Brasil: a proteção 
brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 1. Ed. – Brasília: ACNUR, 
Ministério da Justiça, 2010. 



 

- 152 - 

 

GOUVEIA, Jorge Bacelar – Direito Internacional Penal – Uma perspectiva Dogmática-
Crítica – 2008, Coimbra. 

MELO, Celso D. de Albuquerque. “Direito Internacional Público”, 8º edição, 1996. 

RIZZATO, Nunes – Manual da Monografia Jurídica; como se faz: uma monografia 
jurídica, 5ª edição, revista, atualizada e reformulada 2007. 

REZEK, José Francisco – Direito Internacional Público: curso elementar – 12 ed. rev e 
atual. – São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 

VERMELHA, c. i., Humanos, A. I., Refugiados, A. C., & Europeia, C. d. (1996). A 
incorporação das normas internacionais de proteção direitos humanos no direito 
brasileiro. San José, CR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 153 - 

 

A DESCARACTERIZAÇÃO DA SOBERANIA ESTATAL EM FACE DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Marli Marlene Moraes da Costa (UNISC) 

Marlicosta15@yahoo.com.br 
Fabiano Rodrigo Dupont (UNISC) 

fabianodupont@hotmail.com 
Rodrigo Cristiano Diehl (UNISC) 
rodrigocristianodiehl@live.com 

 
RESUMO 

O presente estudo tem como base central a análise do fenômeno da descaracterização 
da soberania estatal em face da criação de um sistema internacional de cooperação e 
proteção dos direitos humanos. Sendo assim, inicia-se o trabalho dissertando sobre a 
evolução histórica da soberania, desde as primeiras sociedades organizadas, quando 
do surgimento de ideias basilares sobre a formação e justificação do ente estatal até 
os dias contemporâneos, onde se encontra um cosmopolitismo e uma 
multiculturalidade jamais vista na história das sociedades. Tendo assentadas essas 
premissas básicas, passa-se a estudar as agências internacionais, validadas e 
legitimadas pelos próprios Estados, que detêm a principal finalidade de alcançar um 
interesse comum, tornando a soberania alienável e divisível. Portanto, o estudo se 
intensifica ao analisar a soberania que, ao longo da evolução humana, passou por 
incontáveis transformações em sua seara interna – da soberania do soberano à 
soberania popular – e agora, dar-se-á início à modificação em sua dimensão externa – 
de absoluta e indivisível para a cooperação - onde Estados cooperados buscam o bem-
estar de suas sociedades e com isso proteção e concretização dos direitos humanos. 
Também, tem-se como objetivo fortalecer o próprio sistema internacional de proteção 
dos direitos humanos, para que ele funcione como um limitador da soberania estatal, 
servindo como precaução para que novos episódios, como os vistos na Segunda 
Guerra Mundial, não se repitam. Sendo assim, o artigo científico se mostra de extrema 
importância uma vez que a proteção e concretização dos direitos humanos perpassam 
a existência do Estado, visto que são direitos inerentes a cada ser humano, 
independendo da aceitação do ente estatal. 

 

Palavras - chave: Descaracterização; Direito Humanos; Evolução; Soberania. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com os primórdios das sociedades organizadas surgiram também os primeiros 
indícios do que hoje conhecemos como Estado. Junto com este nascimento floresceu a 
soberania estatal – de início, fruto da bondade de Deus, que se manifestava ora 
através da Igreja ora por meio do soberano. E sendo assim, dotada de características 
incontroversas até o momento, como a exclusividade, onde não se admitia duas 
soberanias em um mesmo território ou a indivisibilidade - não podendo ter sua 
estrutura completa dividida em partes, entre outros. 

Neste contexto, onde em diversos casos não há sequer a separação do poder 
do soberano com o do próprio Estado, surgem os direitos humanos como respostas as 
atrocidades que se perpetram pelo ente estatal contra seus cidadãos, como a exemplo 
dos nazistas, na época da Segunda Guerra Mundial, quando disseminou uma nuvem de 
medo e de massacre, onde todo aquele que não fosse considerado “puro” teria sua 
vida ceifada. 

Neste sentido, com a universalização dos Estados, a globalização e a 
multiculturalidade cresceu a ideia da construção de sistemas internacionais de 
proteção e concretização dos direitos humanos, como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, na esfera da Organização das Nações Unidos, ou também como a 
Declaração Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito da Organização dos 
Estados Americanos. 

E com essa internacionalização dos direitos do ser humano, a soberania estatal 
se viu descaracterizada, fato este, ocorrido devido à limitação da atuação do poder do 
Estado dentro do seu limite territorial, portanto, ainda continua-se com aquela ideia 
clássica de soberania – a faculdade do Estado de fazer o que bem entender dentro do 
seu território -, só que agora respeitando os direitos humanos. 

Portanto, a partir da solidificação de um sistema internacional de proteção dos 
direitos humanos impedirá que novas tragédias se repitam, e com isso, concretizando 
a limitação da atuação dos poderes do Estado na esfera mundial. 

2 SOBERANIA ESTATAL: DE DEUS AO HOMEM 

Devido ao fato da soberania estatal estar diretamente ligada ao exercício do 
poder por parte do Estado, aquela é tão antiga quanto este. Sendo assim, do ponto de 
vista jurídico, a soberania pode ser entendida como o poder de determinar, em última 
instância, sobre a eficácia do próprio direito, ou melhor, a soberania somente terá 
validade e existência em um determinado território se este puder criar, executar e 
julgar as ordens provindas por ele mesmo. 

Neste entendimento, Dallari (2010, p. 81) a classifica como sendo 

 

una porque não se admite num mesmo Estado a convivência de duas 
soberanias. Seja ela poder incontrastável, ou poder de decisão em 
última instância sobre a atributividade das normas, é sempre poder 
superior a todos os demais que existam no Estado não sendo 
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concebível a convivência de mais de um poder superior no mesmo 
âmbito. É indivisível porque, além das razões que impõem a sua 
unidade, ela se aplica à universalidade dos fatos ocorridos no Estado, 
sendo inadmissível, por isso mesmo, a existência de várias partes 
separadas da mesma soberania. (...) A soberania é inalienável, pois 
aquele que a detém desaparece quando ficar sem ela, seja o povo, a 
nação, ou o estado. Finalmente, é imprescritível porque jamais seria 
verdadeiramente superior se tivesse prazo certo de duração. Todo 
poder soberano aspira a existir permanentemente e só desaparece 
quando forçado por uma vontade superior. 

Contudo, conceituar soberania não é de fácil determinação, pois é um conceito 
instável e não estático, por estes fatos, essa árdua tarefa se mostra complexa, visto a 
sua obscuridade e a controvérsia que existe na atual doutrina. Por isso, a partir das 
grandes transformações que ocorreram ao longo da evolução do Direito, 
principalmente na seara do direito internacional, o conceito de soberania deve ser 
objeto maciço de inúmeros estudos e reflexões. 

Essa discussão que existe na doutrina é comprovada a partir da análise destes 
três considerações. Primeiramente, Maluf (2010) acredita na soberania como uma 
concepção política, onde sua limitação é impossível por parte de qualquer outro 
poder, salvo aquelas decorrentes da convivência pacífica entre as mais diversas nações 
soberanas no plano do direito internacional. 

Já para Jellineck (1954) a soberania também é uma concepção política, que, 
somente ao passar dos anos, se efetivou como algo jurídico. Ainda, critica outros 
doutrinadores que partem do pressuposto de que fora encontrado no gabinete de 
sábios estranhos ao mundo, e não que se formaram a partir forças profundas, cujas 
lutas compõem a conteúdo de diversos séculos. 

E ainda, segundo Verdú (1983, p. 47), as marcas que definem a soberania 
segundo Bodin relacionava com as seguintes matérias exclusivas do poder “direito de 
legislar, o direito sobre a paz e a guerra, o direito supremo de justiça; direito à 
finalidade e obediência; direito de graça; direito de cunhas as moedas; direito de 
arrecadas impostos”. 

Entre os autores a quem se refira a ela como um poder do Estado, 
enquanto outros preferem concebê-la como qualidade do poder do 
Estado, sendo diferente a posição de Kelsen, que, segundo sua 
concepção normativista, entende a soberania como expressão da 
unidade de uma ordem. Para Heller e Reale ela é uma qualidade 
essencial do Estado, enquanto Jellinek prefere qualificá-la como nota 
essencial do poder do Estado. Há uma destinação entre a soberania, 
com o significado do poder de império, hipótese em que é elemento 
essencial do Estado, e soberania com o sentido de qualidade 
essencial do Estado, admitindo que essa última possa faltar sem que 
se desnature o Estado, que aliás, coincide com a observação de 
Jellinek de que o Estado Medieval não apresentava essa qualidade” 
(DALLARI, 2010, p.79). 
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Todavia, a soberania estatal, ao longo da história, vem sofrendo diversas 
transformações e mutações referentes à sua elucidação, e essas variações foram 
exteriorizadas em inúmeras teorias, as quais passar-se-á a estudar na sequência. 

De início, a primeira justificação surgiu no século XVI e teve o apoio de Bodin e 
dos maiores filósofos da época, sendo assim, a Teoria da Soberania Absoluta do Rei, 
classificava os monarcas como os únicos representantes de Deus na Terra. Segundo 
Visscher (1962, p. 19), “la concepción absolutista del poder tendía a reducir la ley a la 
palabra de quien poseyese derecho de mando sobre los demás. La ley es ley 
simplemente porque el soberano la ha promulgado”. 

Ainda, Bodin (2001, p. 18) desenvolveu o principio da legitimação da soberania 
como fundamentação clássica do Estado moderno e da razão política: “majestas est 
summa in cives ac subditos legisbusque soluta potesta”, ou seja, o poder do soberano, 
era perpetuo, inalienável e imprescritível. Entretanto estaria limitada apenas a lei 
natural, que além de difícil aplicação, seria abstrata o necessário para não intervir nos 
assuntos do governo. 

Portanto, tida como a primeira justificação da soberania do Estado, o rei 
poderia ser classificado como representante de Deus, ou melhor, tudo aquilo que o rei 
disser deve ser cumprido, respeitado o direito natural, pois o poder quase ilimitado 
residia na pessoa do soberano que era incontestável e indivisível.  

Seguindo neste raciocínio, a segunda teoria de justificação era a Teria da 
Soberania Popular, onde o Estado não existe mais porque Deus quer, e tampouco se 
desponta através do soberano, que exibia poderes quase que ilimitados, agora o poder 
se manifesta através do povo. Ou seja, a autodeterminação de um povo pertence à 
sociedade, e não mais ao rei, exprimindo o conceito de poder social do Estado. 

Nas palavras de Bonavides (2006a, p. 141), “a soberania popular, segundo o 
autor do Contrato Social, é tão somente a soma das distintas frações da soberania” 
pertencente a todo indivíduo enquanto membro de uma comunidade detentora ”da 
respectiva parcela do poder soberano fragmentado e que participa ativamente na 
escola dos governantes”. 

Já para a Teoria da Soberania Nacional, a nação poderia ser compreendida 
como um organismo vivo, e portanto, não se submete as vontades individuais, sendo 
ela a única e exclusiva depositária da autoridade soberana, na qual será exercida por 
intermédio de seus representantes. (BONAVIDES, 2006a). Deste modo, o poder 
soberano é sempre exercido sobre os indivíduos, e que, em alguns casos, poderá 
ocorrer mesmo estando fora dos limites territoriais.  

Portanto, o poder governamental só poderia ser exercido quando em acordo 
com o consentimento de sua nação, neste contexto Robert e Magalhães (2002, p. 17) 
afirmam que  

a legitimidade do poder do monarca era proporcional à sua 
capacidade de expressar o interesse da Nação. 
Conceituava nação como um corpo de associados que 
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vivem sobre uma lei comum e representados pela mesma 
legislatura. Preocupado com a reordenação da identidade 
nacional da Franca revolucionária, Seiyés reconhece que a 
elaboração de uma Constituição por uma Assembleia 
Nacional era a solução para a referida reconstrução. 

Nestes termos, a referida teoria incentivou as mais diversas fantasias liberais, 
mas principalmente as ideias da Revolução Francesa, o que acabou influenciando na 
elaboração da Declaração dos Direitos do Homem de 1789 e na Constituição Francesa 
de 1791. 

Seguindo, tem-se a Teoria da Soberania do Estado, baseada na teoria 
monística, onde a única fonte do direito é o Estado, e por isso, qualquer forma de 
repressão por parte dele, seria legítima, já que estaria sendo exercida uma vontade 
superior, ou seja, a vontade estatal. 

À vista disso, Nunes Junior (2003, p. 147) assevera que a soberania seria um 
poder jurídico e um poder de direito, que tem como fonte e justificação na própria 
vontade do Estado; ou seja, “ignora-se o direito natural e toda a normatividade 
jurídica destituída de força de coação”. Destarte, por ser a soberania classificada por 
esta teoria como sendo ilimitada e ilimitável, por parte do Estado, legitimou diversos 
regimes ditatoriais, entre eles os sistemas nazistas e fascistas no século XX. 

Conjuntamente, a Teoria Realista ou Institucionalista da Soberania, já atenta ao 
cenário internacional contemporâneo, acredita que a soberania origina da nação, no 
entanto, adquire expressão concreta e objetiva quando institucionaliza nos órgãos 
estatais, e, portanto, recebendo, através desse, o seu ordenamento jurídico-formal 
dinâmico. E sendo, o poder aqui relativo, passível de limitações. 

Assim sendo, para Maluf (2010, p. 31), realizando uma síntese das mais 
diversas teorias adverte que 

 

para as teorias carismáticas do direito divino (sobrenatural ou 
providencial) dos reis, o poder vem de Deus e se concentra na pessoa 
sagrada do soberano. Para as correntes de fundo democrático, a 
soberania provém da vontade do povo (teoria da soberania popular) 
ou da nação propriamente dita (teoria da soberania nacional). Para 
as escolas alemã e vienense, a soberania provém do Estado, como 
entidade jurídica dotada de vontade própria (teoria da soberania 
estatal). 

Portanto, como analisado, existem diversas teorias para a justificação da 
soberania, muitas delas ligada a ideia de poder absoluto. Entretanto, buscou-se não 
criticar determinada teoria, visto que, em muitos casos, externavam a vontade da 
época e, porque não, da sociedade. No entanto, na atualidade, em virtude da 
internacionalização dos direitos humanos, rege uma soberania contemporânea ou há 
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uma descaracterização da soberania tradicional? Assunto este, tema de discussões e 
debates do próximo capítulo. 

3 SOBERANIA CONTEMPORÂNEA OU DESCARACTERIZAÇÃO DA SOBERANIA? 

Como visto anteriormente, as teorias clássicas de justificação do Estado, e por 
consequência, da soberania, tem-se mostrado falhas, diante da realidade global atual. 
Pois, se tratando em um contexto internacional, tudo adquire outro formato, 
podendo-se até afirmar que a soberania do Estado desaparece, ou se descaracteriza, 
no momento do surgimento de uma soberania no plano internacional. 

Neste sentido, Nohmi (2003, p. 19) reitera este entendimento, admitindo que 

todo processo de integração tem, como fundamento básico, a 
transferência cadenciada da soberania estatal para órgão e 
instituições supranacionais. Tal assertiva, não é condição 
indispensável à formação desses espaços, mas mecanismo 
catalizador para uma rápida e eficiente realização dos objetivos 
definidos pelos tratados instituidores das áreas de integração. 

Ainda, vale relembrar, que a própria separação dos poderes ou a tripartição do 
Estado em Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, se justifica 
principalmente para que seja evitado um estado ditatorial. E, portanto, neste caso a 
soberania interna do Estado já estaria limitada em não mais concentrar o poder de 
legislar, executar e julgar em um único órgão. 

Além de esta separação garantir uma maior defesa das liberdades dos 
indivíduos, contribui também, segundo Dallari (2010) para que a eficiência do Estado 
aumente, procurando-se se organizar de maneira mais adequada para o desempenho 
de suas atribuições enquanto garantidor e aplicador dos direitos humanos mais 
básicos. 

Por fim, de acordo com Azambuja (2008, p. 103), existem outras limitações 
necessárias decorrem do fato do Estado não ser um fim em si mesmo, mas sim, 

um meio de os indivíduos procurarem cumprir seu destino, 
desenvolvendo suas qualidades físicas, morais e intelectuais, tem o 
seu poder soberano limitado pelos direitos naturais da pessoa 
humana. (...) mas desde já se pode afirmar que o Estado, em 
circunstância alguma, poderá legitimamente negar os direitos 
individuais, pois sendo eles inerentes à pessoa humana, se os 
negasse o Estado não realizaria o bem comum. 

Sendo assim, a soberania interna do Estado já sofre diversas limitações, seja 
pela separação dos poderes, seja pelo respeito e concretização dos direitos humanos e 
direitos fundamentais. Entretanto, a soberania estatal pode receber restrições e 
limitações no plano internacional? Ou melhor, a soberania do Estado deverá recuar 
diante de uma afronta aos direitos humanos, no plano internacional? 



 

- 159 - 

 

Seitenfus e Ventura (1999, p. 62) afirmam, em seu livro de direito 
internacional, que a soberania interna representa o monopólio da coerção legítima em 
certo território. E, antes de qualquer coisa, existe o privilégio exclusivo da criação da 
ordem jurídica, pois é o próprio Estado que estabelece suas competências. E vai além, 
disciplinando que, a soberania externa atribui “ao Soberano o poder formal de decidir 
sobre a guerra e a paz, de forma independente do Papa, do Imperador ou dos 
Senhores Feudais, sempre procurou guardar o equilíbrio entre todos eles”. 

Portanto, até aqui a soberania é apresentada como a faculdade que um Estado 
detém de realizar o que bem entender dentro do seu próprio território. Entretanto, 
sabe-se que houve uma descaracterização deste conceito, principalmente com o 
surgimento de associações cosmopolitas, como a Organização das Nações Unidas 
(ONU) e Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Neste entendimento, Podesta Costa (1955, p. 71) defende as diversas 
restrições que a soberania estatal vem sofrendo, principalmente com o ingresso da 
globalização, onde 

la soberanía, si bien se concentra en el poder público, que rige al 
Estado sin subordinación a otro poder, no es indivisible: en lo 
interno, su ejercicio se distribuye en las funciones concurrentes de 
los diversos órganos que integran al gobierno; y no es tampoco 
absoluta, porque cuando transciende al exterior se ejercicio debe ser 
coordinado con la soberanía de los demás Estados. Por esto la 
doctrina contemporánea afirma que el derecho internacional es un 
derecho de coordinación, mientras que el derecho interno es un 
derecho de subordinación. 

Portanto, se entende hoje como Estado soberano aquele que, no plano interno, 
tem competência e jurisdição sobre seus cidadãos dentro do próprio território, e deve 
ser exercida por um governo legal e independente. Já na seara externa, é 
caracterizado como aquele que se submete ao ordenamento jurídico internacional, 
sendo assim, contrariando direitos, mas também obrigações, como por exemplo, a 
faculdade que o Estado detém de ingressar ou não em uma organização internacional. 

Neste sentido, Hirst e Thompson (1998, p. 294) advertem que os regimes de 
regulação, as agências internacionais, ou até mesmo políticas comuns instituídas por 
tratados internacionais, existem e são válidos porque os principais Estados-nação 
concordam e conferem-lhes legitimidade, compartilhando sua soberania. E assim 
sendo, “a soberania é alienável, os Estados cedem poder para agências supra-Estado, 
mas não se trata de uma qualidade fixa. A soberania é alienável e divisível”. 

E por este fato, percebe-se a necessidade dos povos se reagruparem, criando 
assim, organizações internacionais cada vez mais atuantes, em virtude dos quais, o 
Estado necessita, sem abdicar completamente da sua soberania, sacrificar certos 
interesses. Ou seja,  
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a existência do Direito Internacional é mais um elemento para tornar 
sempre mais relativa a soberania do Estado. Não há que se 
questionar que os Estados passaram, assim, por exigências da paz, da 
civilização e do bem comum internacional, a imprimir novo modo de 
ser à sua própria legislação constitucional, devendo a soberania do 
Estado entender-se em forma adequada à necessidade suprema da 
paz, da ordem e da justiça entre os Estados. Adequar-se, mas, não 
desaparecer. (PAULA, 2000, p. 121). 

Deste modo, na busca pela paz internacional e do bem comum, além dos 
pactos e declarações que os Estados aderiram de forma soberana, a Organização das 
Nações Unidas vem instituindo mecanismos de monitoramente das violações de 
direitos humanos dentro das próprias jurisdições nacionais, entre os quais, publicam 
relatórios das visitas de observações, onde relatam os desaparecimentos forçados, 
execuções sumárias, tortura, racismo e liberdade de expressão, entre outros. Ou 
ainda, caso essas violações cheguem as Cortes internacionais, poderá, o Estado violar, 
sofrer uma sanção. 

No entanto, esta sanção poderá ser diferente entre os mais diversos sistemas 
internacionais, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, instituída 
pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (também denominada Pacto de 
São Jose da Costa Rica – 1969), onde as sentenças são obrigatórias para os Estados que 
reconheceram a competência contenciosa da Corte. Já os continentes - europeu e 
africano - também contam com suas próprias cortes de proteção dos direitos 
humanos, onde as sentenças são compulsórias para os Estados que se submetem a 
essas jurisdições. (BIERRENBACH, 2011). 

Ainda, é de extrema importância o estudo do Tribunal Penal Internacional, 
estabelecido em 1998 pelo Estatuto de Roma, pelo fato de que, superou-se a alegação 
de que o Estado tem o domínio de punir seus cidadãos, tendo como base o princípio 
da soberania clássica. 

Por isso, o Estatuto de Roma efetivou o princípio da complementaridade como 
fundamento entre as jurisdições internas e externas.  Entretanto, a jurisdição do 
Tribunal Penal Internacional somente poderá ser exercida nos casos em que se verifica 
a falta de capacidade ou a indisposição do Estado em julgar os responsáveis pelos 
crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e agressão. (BIERRENBACH, 
2011). 

Assim sendo, ainda de acordo com Bierrenbach (2011) a soberania já havia 
passado por inúmeras transformações em sua dimensão interna – da soberania do 
soberano para a soberania popular; e agora ela passa por transformações em sua 
dimensão externa – da absoluta independência à ideia de interdependência e 
cooperação, tendo como base, o bem-estar das sociedades e na proteção dos direitos 
humanos. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Portanto a soberania se caracteriza como sendo o último poder a afirmar se 
determinado direito é válido e eficaz, ou seja, a soberania somente será dotada de 
validade e existência em um dado território se este puder criar, executar e avaliar as 
ordens que advirem dele mesmo. Dentro deste contexto, existem inúmeras teorias 
que justificam esse poder de soberania, seja ela exercida de forma absoluta, por um 
rei ou um soberano, ou na forma de democracia, onde o próprio povo participa da sua 
implementação e regularização. 

No entanto, dentre essas hipóteses que justificam a soberania, e porque não a 
própria existência do Estado, diante do cenário atual de interligação entre os Estados e 
a globalização de forma geral, tem-se mostrado falha. Uma vez que no cenário 
internacional, onde tudo adquire outro formato, pode-se afirmar que a soberania 
estatal se relativiza, ou para outros se descaracteriza, no momento do surgimento de 
uma soberania no plano internacional – no sentido de conjunto de poder que analisa 
se um determinado direito é válido e eficaz. 

Assim, neste contexto onde os Direitos Humanos passam a assumir 
gradativamente outra roupagem – roupagem essa de solidariedade, universalidade e 
fraternidade, novos tempos surgem, novas oportunidades, mas também novos 
desafios, mais complicados, mais ameaçadores e mais destrutivos. Os Estados, 
atordoados pela nova ordem mundial entram em crise – na perfeita definição de 
Gramsci “o velho agoniza e o novo ainda não nasceu” – reformulam suas bases e 
buscam novas formulas de regular a vida em sociedade, pois ou se abrem para as 
novas exigências sociais ou certamente serão alijados.  
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Resumo 

Por um mais de dois séculos os jesuítas foram os únicos responsáveis pela educação 
brasileira, contribuindo de forma efetiva no processo de colonização do Brasil. Estes 
religiosos com seu plano educacional contribuíram para a organização da estrutura 
social, administrativa e produtiva da sociedade que estava se formando. Neste 
sentido, o presente estudo teve como objetivo apreender como se desenvolveu o 
trabalho educacional dos jesuítas no período colonial e como estes religiosos 
contribuíram no processo de colonização do Brasil. Para dar conta deste objetivo foi 
realizado um estudo bibliográfico, onde utilizamos autores que abordam a temática 
em questão. A partir do estudo realizado concluiu-se que o trabalho desenvolvido por 
estes religiosos teve grande valia para a Coroa portuguesa, pois através das atividades 
desempenhadas por este grupo o caminho para a colonização tornou-se mais fácil 
para Portugal, que pode explorar com mais tranquilidade riquezas aqui encontradas. 

 

Palavras- chave: 1) Período colonial.   2 ) Jesuítas.  3 ) Educação. 
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INTRODUÇÃO 

Com a chegada dos portugueses em 1500, o Brasil adentra para a história da 
chamada civilização ocidental e cristã. Porém, o processo de colonização neste 
território passou por vários problemas. Sendo assim, o então Rei de Portugal, Dom 
João III, para solucionar as dificuldades na nova colônia institui um governo geral no 
Brasil, nomeando para o cargo de governador Tomé de Souza em 1549. (SAVIANI, 
2008) 

Juntamente com Tomé de Souza chegaram também os primeiros jesuítas 
chefiados pelo Padre Manuel da Nóbrega que vieram com a missão de converter os 
gentios a sua santa fé católica, favorecendo com isso o trabalho de colonização pela 
Coroa Portuguesa. Para atender este objetivo missionário, os jesuítas criaram escolas, 
instituíram colégios e seminários por diversos lugares, iniciando assim a história da 
educação brasileira. (SAVIANI, 2008). 

Ainda de acordo Saviani (2008) a entrada do Brasil no mundo ocidental ocorreu 
através de três aspectos relacionados entre si: a colonização, a educação e a 
catequese. O autor ainda nos esclarece que: 

O processo de colonização abarca, de forma articulada mas não 
homogênea ou harmônica, antes dialeticamente, esses três 
momentos representados pela colonização propriamente dita, ou 
seja, a posse e exploração da terra subjugando os seus habitantes (os 
íncolas); a educação enquanto aculturação, isto é, a inculcação nos 
colonizados das práticas, técnicas, símbolos e valores próprios dos 
colonizadores; e a catequese entendida como a difusão e conversão 
dos colonizados à religião dos colonizadores.( SAVIANI, 2008, p.29). 

Como dito anteriormente foi com a chegada dos jesuítas em 1549 que se 
iniciou a história da educação brasileira. Esses religiosos, com seu projeto educacional, 
e os portugueses que vieram para a Colônia brasileira à procura de riquezas, 
apresentaram um importante papel na constituição da estrutura social, produtiva e 
administrativa da sociedade que estava se formando. (SHIGUNOV; MACIEL, 2008). 

[...] os jesuítas empreenderam no Brasil uma significativa obra 
missionária e evangelizadora, especialmente fazendo uso de novas 
metodologias, das quais a educação escolar foi uma das mais 
poderosas e eficazes. Em matéria de educação escolar, os jesuítas 
souberam construir a sua hegemonia. Não apenas organizaram uma 
ampla ‘rede’ de escolas elementares e colégios, como o fizeram de 
modo muito organizado e contando com um projeto pedagógico 
uniforme e bem planejado, sendo o Ratio Studiorum a sua expressão 
máxima. (SANGENIS, 2004, p.93). 

Dessa maneira, podemos considerar os jesuítas como uma prestigiosa e 
competente congregação religiosa, onde seus princípios básicos eram a busca da 
perfeição humana através da palavra de Deus e a vontade dos homens, a obediência 
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total e sem limites aos superiores, à disciplina austera, a hierarquia fundamentada na 
estrutura militar. Esses religiosos nas primeiras décadas da sua formação tiveram uma 
grande expansão, em 1856 contava com mil membros, em 1606 o número de 
membros alcançou 13 mil componentes. (NOLASCO, 2008). 

É diante deste contexto que este artigo buscou apreender como se deu o 
trabalho desenvolvido pelos jesuítas na educação no período colonial e sua 
contribuição no processo de colonização do Brasil. Para dar conta deste objetivo, este 
estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica. 

A organização deste artigo deu-se da seguinte forma: Em um primeiro 
momento será apresentado os costumes dos índios e o processo de catequização 
sofrido pelos mesmos com a chegada dos jesuítas no Brasil. 

Em um segundo momento será abordado à estrutura econômica e social no 
período colonial do século XVI, pois, partindo da hipótese que educação não pode ser 
desvinculada da organização social e do modelo econômico, faz-se necessário 
compreender tal composição para assim entender a proposta educacional dos jesuítas.  

Em seguida trataremos sobre a organização educacional da colônia, ofertada 
pelos jesuítas, sua proposta e finalidade. E por fim discorreremos sobre o Ratio 
Studiorum, o plano de estudos elaborado pela Companhia de Jesus e concebido para 
catequizar o Mundo.  

OS JESUÍTAS, OS ÍNDIOS E A CATEQUESE 

Os índios foram os primeiros habitantes encontrados em terras brasileiras, 
quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou esta população já era 
estabelecida aqui há séculos. Era uma população que vivia em padrões parecidos ao 
comunismo primitivo, não eram sociedade dividas em classes. Porém viviam 
coletivamente de modo a prover a sua subsistência, retirando da natureza o que era 
necessário para seu sustento. (SAVIANI, 2008). 

De acordo com Caleffi (2004), o europeu enxergava a cultura indígena como 
algo primitivo, diferente da sua, vista como ideal, amadurecida e civilizada. Ainda de 
acordo com a autora, as fontes históricas sobre o povos indígenas foram produzidas 
pelos colonizadores, no entanto, estes não estavam preocupados em conhecer o 
processo educativo indígena “se é que consideravam a existência destes, pois 
justamente a ausência destes serviria como um argumento a mais para submeter estes 
povos ao processo civilizador.” (p.34). 

Entretanto neste trecho da obra de Saviani (2008) é possível ter a clareza que a 
população indígena possuía uma organização social, vejamos: 

 



 

- 166 - 

 

Em sua organização social, os Tupinambá distinguiam cinco grupos 
de idade tanto para o homem como para a mulher: os Peitan, 
designação dos recém-nascidos até começar a andar, distinguiam-se 
em a) Kunumy-miry, crianças do sexo masculino até 7-8 anos e 
Kugnatin-miry, meninas até 7 anos; b) Kunumy, meninos dos 8 aos 15 
anos e Kugnatin, meninas dos 7 aos 15 anos; c) Kunumy-uaçu, 
rapazes dos 15 aos 25 anos e Kugnammuçu, moças dos 15 aos 25 
anos; d) Aua, homens dos 25 aos 40 anos, sendo que, neste grupo, se 
destinguia o homem casado pelo nome de Mendar-amo e Kugnam, 
mulher dos 25 aos 40 anos, sendo a mulher casada denominada 
Kugnammuçupoare; e) finalmente, Thuyuae, homens de 40 anos em 
diante e Uainuy, mulher de 40 anos em diante (SAVIANI apud 
FERNANDES, 1989, p.223). 

Nessas sociedades o trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade, 
homens e mulheres de uma mesma idade tinha acesso ao conhecimento necessário 
para realizar qualquer serviço que, “naquela cultura, diga respeito justamente à sua 
condição sexual e sua faixa de maturidade.” (CALEFFI, 2004, p.36). 

Quando crianças, entre os 7-8 anos de idade, os meninos e meninas ficavam 
sob o cuidado da mãe. Os meninos não acompanhavam os pais, porém, recebiam arco 
e flecha, onde juntamente com outras crianças da mesma idade treinavam o uso desta 
peça. As meninas por sua vez, realizavam brincadeiras como a fiação de algodão e com 
o barro para a fabricação de utensílios de cerâmica. (SAVIANI, 2008) 

Entre os 7 e 15 anos , os meninos deixam de ficar em casa,passam a 
acompanhar o pai nas atividades do dia-dia e o tem como modelo, neste período o 
garoto vai se preparando para a vida adulta.As meninas neste mesmo momento 
passam a seguir os ensinamentos da mãe, aprendem a semear,plantar,fiar,cozinhar 
fazer farinhas e vinhos entre outros afazeres domésticos. (SAVIANI, 2008) 

Na faixa dos 15 aos 25 anos, era compreendida como a etapa mais ativa dos 
afazeres da vida adulta, era neste período que as cerimônias de iniciação eram 
incluídas, após estas, as jovens poderiam manter relacionamentos amorosos e casar. 
As atividades eram divididas conforme o sexo. Aos rapazes cabiam tarefas como: 
pescar, caçar, fabricação de flechas entre outros. As moças auxiliam nos serviços 
domésticos. (SAVIANI, 2008). 

Entre os 25 e 40 anos, os homens já participavam do bando de guerreiros e 
com isso já estavam totalmente envolvidos na vida dos adultos. Participavam das 
reuniões com os velhos e passavam a ter a memória da sociedade Tupinambá 
adquirindo novos conhecimentos sobre suas tradições e instituições. As mulheres, 
assim, como os homens já assumiam a condição de adulta, além de realizar as tarefas 
domésticas, cuidar dos filhos, participava de cerimônias juntamente com os homens. 
(SAVIANI, 2008). 

A partir dos 40 anos, os homens estavam na fase considerada mais admirável, 
podiam tornar-se chefes e líderes, estes também transmitiam as tradições e orientava 
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os mais jovens, para tanto, sua conduta deveria ser exemplar. As mulheres tinham 
destaque nesta idade, passavam a presidir trabalhos domésticos e eram mestras na 
iniciação das moças para a vida feminina. (SAVIANI, 2008). 

Este exemplo dos Tupinambás evidencia que apesar de fazer parte de uma 
sociedade sem classes, os fins da educação calhavam aos interesses comuns do grupo, 
era acessível a todos de forma espontânea e integral. Existia uma educação, porém 
não havia ideias pedagógicas e uma Pedagogia. 

Foi este o contexto que os portugueses aqui encontraram uma sociedade de 
tradição oral, onde os ensinamentos eram transmitidos de outras formas que não a 
escrita. E por não encontrar leis escritas os europeus, concluíram que essas sociedades 
eram sociedades sem lei. (CALEFFI, 2004). Deste modo, a catequização foi à saída 
encontrada para conquistar o território e explorar as riquezas aqui encontradas. 

Esta tarefa foi bastante árdua para o jesuíta. Afinal, como seria 
possível ensinar para povos primitivos, considerados pagãos, 
ensinamentos tão nobres e tão necessários do ponto de vista do 
colonizador, levando-se em conta que tais povos não possuíam uma 
língua escrita e sua cultura milenar baseava-se na oralidade? Deve-se 
contar também o espanto que os missionários tiveram ao entrar em 
contato com povos seguidores de hábitos mais parecidos com os das 
feras e tão distantes daqueles transmitidos pelos padres, baseados 
nos sacramentos da Igreja. (NOLASCO, 2008, p.40). 

Um dos trabalhos dos jesuítas foi o de salvação da alma, este trabalho 
missionário abriria caminho para os colonizadores, estes ensinavam a doutrina católica 
e os costumes europeus. Sendo assim: 

O trabalho de catequização e conversão do gentio ao cristianismo, 
motivo formal da vinda dos jesuítas para a Colônia brasileira, 
destinava-se à transformação do indígena em “homem civilizado”, 
segundo os padrões culturais e sociais dos países europeus do século 
XVI, e à subseqüente formação de uma “nova sociedade”. Essa 
preocupação com a transformação do indígena em homem civilizado 
justifica-se pela necessidade em incorporar o índio ao mundo 
burguês, à “nova relação social” e ao “novo modo de produção”. 
Desse modo, havia uma preocupação em inculcar no índio o hábito 
do trabalho, pelo produtivo, em detrimento ao ócio e ao 
improdutivo. (SHIGUNOV; MACIEL, 2008, p. 174). 

Desta maneira, cumpria-se assim o processo de aculturação da população 
indígena nas tradições, costumes e religião do colonizador, isso só tornou-se possível 
através da catequese instrução realizada pelos padres jesuítas. 

ASPECTO ECONÔMICO-SOCIAL DO BRASIL COLONIAL  

A educação não pode ser considerada como um fenômeno isolado, 
desvinculada de um contexto social e econômico. Desse modo, compreender estas 
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estruturas nos auxiliará a entender de forma mais clara a organização educacional 
proposta pelos jesuítas no Brasil Colônia.  

Para entender a sociedade que se formou anos após o descobrimento do Brasil, 
é preciso nos colocar numa perspectiva que nos consinta compreender tanto fatores 
internos e externos que permitiram a sua formação. Desta forma, ao realizarmos uma 
leitura da história do Brasil e da sua escola realizamos um movimento que alterna 
entre duas posições “são aquelas que jogam para o exterior ou localizam 
exclusivamente no interior do país as razões da constituição de determinadas formas 
de organização econômico-social e político-cultural.” (XAVIER, 1994, p.17).  

O modelo econômico ao qual o Brasil foi submetido estava relacionado a 
algumas transformações política – econômica que ocorreram na América Portuguesa 
no século XVI. Compreender este contexto econômico pelo o qual Portugal passava é 
importante para entendermos o processo de colonização que nos foram imposto “já 
que os fatos aqui ocorridos eram consequência das transformações vivenciadas pela 
própria metrópole.” (NOLASCO, 2008). 

Segundo Saviani (2008), apesar de Portugal ter sido precursor a expansão 
ultramarina, estava atrasado economicamente em relação outros países 
europeus.Neste sentido, o autor nos elucida que: 

Para esclarecer essa questão é preciso levar em conta que Portugal, 
diferentemente da maioria dos países europeus, era um país 
plenamente constituído, com fronteiras definidas, já no século XV. 
Além disso, contava com um poder centralizado: Dom João II, que 
governou de 1481 a 1495, pode ser considerado o primeiro monarca 
absoluto da Europa. E esse era um fator importante no caso de um 
empreendimento do porte das grandes navegações marítimas. 
Ademais, nobreza e burguesia, embora tendo objetivos econômicos 
diversos, comungavam do mesmo interesse expansionista. E como se 
revelava inviável a expansão no âmbito do continente europeu, 
abria-se a alternativa da expansão ultramarina, para o que a posição 
geográfica de Portugal representava uma condição bastante 
vantajosa. (SAVIANI, 2008, p.29). 

 A riqueza desenvolvida neste período promoveu a ascensão dos grupos sociais 
que se tornaram mais prestigiosos e influentes, esta situação acabou por originar a 
povoação e a instalação de empresas fabricantes de mercadorias em terras onde não 
era possível encontrar tais produtos prontos para serem apossados pela força. 
(XAVIER, 1994). 

Esse era o caso do Brasil, que Portugal descobrira em suas incursões 
pelo desconhecido, na busca dos preciosos metais que garantiam o 
poder dos povos e das nações. Povoados por tribos 
predominantemente nômades, dispersas numa ampla extensão 
territorial, e que desconheciam até mesmo as fases mais 
rudimentares da produção agrícola, o Brasil precisava de um 
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empreendimento que o tornasse economicamente interessante. 
(XAVIER, 1994, p.17). 

Diante desta situação o inicio da organização político-econômica da colônia, 
favoreceu o aparecimento de uma elite agrária. O poder desta nova classe se 
configurava na apropriação e no monopólio do solo. A economia agrária constituiu-se 
da exploração rural, “dando origem ao modelo predominante na colônia: os 
latifúndios, a utilização do trabalho escravo e a produtividade colonial voltada para o 
mercado externo, base para o enriquecimento da metrópole” (NOLASCO, 2008, p.22). 

É neste momento que a sociedade brasileira, ainda pouco povoada começa a se 
organizar, sobre uma economia latifundiária, agrária e escravista. Agrária porque o 
clima tropical e a grande extensão de terras, diferente da Europa, proporcionavam a 
produção de gêneros alimentícios e matérias-primas em grande quantidade, 
beneficiando as manufaturas europeias. Latifundiária pela grande disponibilidade de 
terras, por obter lucros na sua fabricação em grande escala e por equilibrar a perda 
que a contensão de despesas na escolha por procedimentos de produção incerta e 
incipientes poderia acarretar. E por fim, escravista, pois, o negro africano já era visto 
como uma mercadoria que gerava lucro no comércio europeu. Ainda sobre a 
sociedade brasileira Xavier (1994) nos aponta que: 

A sociedade brasileira nasceu duplamente explorada, pelos 
proprietários locais e pelos empresários internacionais, financiadores 
e distribuidores das mercadorias brasileiras. Conviveu com a mais 
desprezível forma de exploração do homem, a escravidão, que 
sobreviveria por praticamente quatro séculos. 

No espaço econômico que ela criou, havia lugar para dois agentes, o 
que produzia, e o que tinha a propriedade dos meios de produção e 
dos bens produzidos. Os demais, ou seja, todos os indivíduos que não 
se enquadrassem aqui ou lá, ou exerciam o serviço público, ou então 
se constituíam nos marginalizados do sistema, como os degregados e 
os aventureiros malsucedidos. (XAVIER, 1994, p.18). 

No âmbito cultural, a sociedade colonial se compôs por um longo período 
sufocando a cultura dos nativos, domesticando a dos negros e, aqueles que aqui 
chegavam passavam por um processo de incorporação de uma nova cultura e 
consequentemente as suas tradições eram eliminadas com o passar do tempo, senão 
eliminadas, ficavam em segundo plano. (XAVIER, 1994). 

Tínhamos neste momento uma cultura no Brasil colônia precária, até entre as 
camadas mais seletas. Entre esta classe, “só interessava aos mais excêntricos ou com 
menores perspectivas de gerir diretamente os “negócios” que identificavam e garantia 
ma posição social de ponta e os privilégios que a ela correspondiam.” (XAVIER, 1994, 
p.20). Assim, 

Não há dúvida de que, entre nós, uma cultura, a nativa, agonizava, 
mas procurava resistir à invasão da “civilização cristã ocidental”. 
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Outra, ainda, a dos negros, lutava para sobreviver, no exílio forçado, 
e uma nova cultura se produzia no meio da população colonial 
abandonada pela sorte, como síntese sofrida de todas as que aqui 
estavam ou aportavam na busca da aventura e da oportunidade de 
trabalho.  

Essa cultura, contudo, ficou fora do ensino formal, das escolas, dos 
registros oficiais e a, ao que tudo indica, dos próprios livros de 
História. No entanto, era ela que preparava, no cotidiano, de forma 
espontânea e assistemática, a população desprivilegiada para a sua 
trajetória na vida e para enfrentar o duro da submissão e da pobreza. 
(XAVIER, 1994, p.21). 

Por fim, é diante deste panorama econômico e cultural que os jesuítas irão 
organizar sua proposta educacional para a colônia brasileira. Os mesmos assumiram 
importante papel no inicio da colonização em vários momentos da vida colonial, mais 
especificamente para a educação, mesmo que através da catequese. Foram estes 
religiosos que começaram as “atividades educadoras” na colônia através de uma arte 
criada para as massas com um caráter pedagógico. “[...], foram eles que mais 
contribuíram para a eficácia da catequese e consequentemente da colonização.” 
(NOLASCO, 2008, p.42). 

O PROJETO EDUCACIONAL JESUÍTICO  

Chega em 1549 ao Brasil a Companhia de Jesus, chefiados pelo Padre Manuel 
da Nóbrega. Esses primeiros grupos de jesuítas foram incumbidos pela Coroa 
Portuguesa e pelo Papado de integrar as novas terras e vencer o desafio de converter 
os nativos ao seu mundo cristão e civilizado, como também instruir a população que 
aqui chegará. (SAVIANI, 2008). 

O Projeto Educacional Jesuítico não era apenas um projeto de 
catequização, mas sim um projeto bem mais amplo, um projeto de 
transformação social, pois tinha como função propor e implementar 
mudanças radicais na cultura indígena brasileira. [...] a Companhia de 
Jesus surgiu como “uma explosão de pensamento religioso 
transvertido ao campo das atividades práticas. Refazer o homem, 
infundir-lhe espírito novo, arquetipá-lo em finalidade sociais e 
religiosas, foi a ação da Ordem. ( SHIGUNOV; MACIEL, 2008 , p.173-
174). 

Para Xavier (1994), a tarefa principal dos jesuítas era essencialmente de 
aculturar os índios, impondo seus costumes e religião, favorecendo assim o trabalho 
da Coroa Portuguesa no processo de colonização. Esses religiosos, também tinham 
como objetivo propiciar um ambiente civilizado e religioso para os que aqui 
chegassem. Tais objetivos constituíam uma tarefa que demandava uma boa 
capacidade criadora por parte dos jesuítas, pois é preciso considerar a clientela 
heterogênea que eles tinham diante de si.   
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Segundo Azevedo (1976, apud SHIGUNOV; MACIEL, 2008, p.174), a ação dos 
jesuítas na colônia brasileira pode ser caracterizada em duas etapas: a primeira etapa 
compreendida no primeiro século, logo após o descobrimento do Brasil foi direcionada 
para a adaptação e constituição de seu trabalho de catequese. A segunda etapa, o 
segundo século de atuação desses religiosos, foi voltado para o desenvolvimento do 
sistema educacional implantado no primeiro período. 

O primeiro século do trabalho desenvolvido pelos jesuítas tratava-se de conter, 
pela fé, os instintos selvagens dos gentios, que por muitas vezes não recebiam de 
forma pacifica os novos proprietários, espalhando o medo entre a população 
metropolitana que almejava por oportunidades num mundo menos competitivo. 
(XAVIER, 1994). 

Para contornar esta situação os jesuítas e em especial Anchieta, sabiam da 
necessidade de se aproximar de seus catecúmenos. Era necessário conhecer sua 
cultura e assim criar meios de se comunicar e com isso alcançar de forma satisfatória a 
transmissão dos ensinamentos. (NOLASCO, 2008). Neste sentido, 

[...] a utilização de um método de ensino para conversão do índio ao 
catolicismo deve-se à seguinte questão: e, como iriam os padres 
jesuítas pregar a fé católica se não conseguiam se comunicar com os 
indígenas? (SHIGUNOV; MACIEL, 2008, p.176). 

Deste modo, ensinar-lhe a ler e a escrever tornou-se tarefa primordial para o 
bom “convívio” entre jesuítas e gentios. O segundo século de atuação desses 
religiosos, foi direcionado para a implantação do sistema educacional no primeiro 
período. Essa fase da educação jesuítica contou com um plano elaborado por Manuel 
da Nóbrega.  

Este modelo educacional era voltado inicialmente para o aprendizado do 
português para os índios, prosseguindo com a doutrina cristã, escola de ler e escrever, 
além das opções pelo canto orfeônico e música instrumental; culminando de lado, 
com o aprendizado profissional e agrícola e, de outro lado, com a gramática latina 
direcionada para aqueles pretendiam realizar estudos superiores na Europa 
(Universidade de Coimbra). É válido ressaltar, que o plano proposto obedecia a 
condições específicas da colônia, ou seja, o ensino era direcionado de acordo com a 
posição social que o individuo possuía na colônia. (SAVIANI, 2008). 

Segundo Saviani (2008) para garantir a organização do ensino, e atrair os 
gentios, foi usado como estratégia à utilização de crianças órfãs vindas de Lisboa que 
foram alocadas no então fundado Colégio dos Meninos de Jesus da Bahia e no Colégio 
dos Meninos de Jesus de São Vicente. Com a mediação dos meninos brancos, 
pretendia-se atrair as crianças indígenas, através destas, atuar sobre seus pais, em 
particular os caciques, e assim converter a tribo para a fé católica. 

Del Priori (1991, p. 12-13) afirma que: 
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Era preciso evitar os “os adultos a quem maus costumes de seus pais 
têm convivido em natureza, cerram os ouvidos para não ouvir a 
palavra da salvação e converter-se ao verdadeiro culto de Deus...”, 
choramingava Anchieta. [...] Melhor então investir nos “culumins”, 
nos “meninos da terra”, nos “indiozinhos, filhos dos gentios”, que de 
mãos dadas com os órfãos portugueses enviados pela metrópole 
para auxiliar os inacianos, encantariam a ambígua mata e seus 
miméticos habitantes, formando um exército de pequenos- Jesus a 
pregar, e a sacrificar-se entra as “brenhas” e os “sertões”, para a 
salvação e consequente adestramento moral e espiritual destas 
Índias do Brasil. 

Desta forma, os jesuítas por meio da sua educação procurou atingir a todos da 
colônia, desde índios, passando pelos filhos de senhores de engenho, dos escravos e 
colonos. Porém, a aplicação do plano elaborado por Nóbrega foi precário, 
encontrando resistência dentro da própria Ordem Jesuítica, sendo o substituído pelo 
Ratio Studiorum, plano geral de estudos organizados pela Companhia de Jesus. 
(SAVIANI, 2008). 

O RATIO STUDIORUM 

Com a adoção do plano da redízima em 1564, a Coroa portuguesa passou a 
destinar dez por cento dos impostos arrecadados para a manutenção dos colégios 
jesuíticos. Com isso houve uma notável melhoria nas condições materiais para as 
escolas da colônia. Diante deste momento de ascensão dos jesuítas, a Companhia de 
Jesus passou a elaborar um plano de estudos que seria implantado em todos os 
Colégios da Ordem, por todo mundo. Este plano ficou conhecido pelo nome de Ratio 
Studiorum. (SAVIANI, 2008). 

O Ratio Studiorium fora pensado para ordenar as instituições de 
ensino de uma única maneira, com vistas a permitir uma formação 
uniforme a todos que freqüentassem os colégios da Ordem Jesuítica 
em qualquer lugar do mundo. Exceções foram necessárias para que 
as diversidades mais “berrantes” de algumas localidades fossem 
minimamente respeitadas. 

Assim, o Ratio Studiorium seria a base comum que serviria de 
suporte do trabalho dos jesuítas. Em todos os lugares essas normas 
deveriam ser seguidas da maneira como estavam prescritas no 
documento, em coerência com os preceitos e os interesses da Igreja 
Católica. (BORTOLOTI, 2003, p. 1-2). 

Antes da implantação do Ratio Studiorium, a Ordem seguiu dois métodos de 
ensino: o Modus Italicus e o Modus Parisiensis. O modus italicus prevaleceu ao longo 
da Idade Média até o final do século XV, possuiu este nome porque foi um método 
utilizado na região italiana. Caracterizava-se por não adotar um programa estruturado 
e nem exigir dos seus discípulos pré-requisitos para passar de uma disciplina a outra. 
As aulas eram ministradas por um preceptor a um grupo de discípulos reunidos 
independente da idade e do nível de formação que possuía. Diante destas diferenças, 
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eram utilizados instrutores ou estudantes mais adiantados para acompanhar aqueles 
discípulos que iniciavam seus os estudos. (SAVIANI, 2008) 

O modus italicus foi aos poucos sendo superado pelo modus parisiensis a partir 
do século XVI. Este método adotado na capital da França marca da Universidade de 
Paris, diferenciava do modus italicus por distribuir os alunos em classe e, incentivar a 
realização de exercícios e trabalho escolar. 

A organização das classes dava-se pela reunião de alunos 
aproximadamente da mesma idade e com o mesmo nível de 
instrução aos quais se ministravam um programa previamente fixado 
composto por um conjunto de conhecimentos proporcionais ao nível 
dos alunos, sendo cada classe regida por um professor. Os exercícios 
escolares tinham como objetivo mobilizar, no processo de 
aprendizagem, as faculdades do aluno. (SAVIANI, 2008, p. 52). 

Segundo Saviani (2008), o modus parisiensis era baseado na escolástica e tinha 
como pilares a lectio, a disputatio e as repetitiones.A lectio era a exposição dos 
assuntos,que deveriam ser estudados, por meio de leitura. A disputatio era o exame 
das questiones geradas pela lectio.As repetitiones, era o momento em que os alunos, 
em pequeno grupo se reuniam para repetir as lições dadas pelo professor,na sua 
frente ou na frente de um aluno mais adiantado. 

[...] Pode-se considerar que o modus parisienses contém o germe da 
organização do ensino que veio a constituir a escola moderna, que 
supõe edifícios modernos, classes homogêneas, a progressão dos 
níveis de escolarização constituindo as séries e programas 
sequenciais ordenando conhecimentos ministrados por determinado 
professor. 

Tendo assimilado o modus parisienses ao estudarem na Universidade 
de Paris, os jesuítas o adotaram desde o primeiro colégio fundado 
em Messina em 1548 e o consagraram no Ratio Studiorum, que 
regulou o funcionamento de todas as suas instituições educativas. 
(SAVIANI, 2008, p.52). 

O Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Jesu, mais conhecido como Ratio 
Studiorum era composto por 467 regras, este instituía o currículo, a administração e a 
orientação a ser seguido pelos padres jesuítas tanto na colônia como na metrópole 
para desempenhar suas atividades educacionais. (SHIGUNOV; MACIEL, 2008). 

O Ratio Studiorum não era um tratado sistematizado de pedagogia, 
mas sim uma coletânea de regras e prescrições práticas e minuciosas 
a serem seguidas pelos padres jesuítas em suas aulas. Portanto, era 
um manual prático e sistematizado que apresentava ao professor a 
metodologia de ensino a ser utilizada em suas aulas. . (SHIGUNOV; 
MACIEL, 2008, p. 180). 
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De acordo com Saviani (2008), o plano do Ratio Studiorum era universalista e 
elitista. Universalista porque era adotado por todos os jesuítas, independente de onde 
estivessem e elitista porque era direcionado apenas para os filhos dos colonos, os 
indígenas foram excluídos e com isso a escola de ler e escrever suprimida no Plano de 
Nóbrega. 

O Ratio Studiorum começava com o curso de humanidades, conhecido também 
como estudos inferiores, que hoje corresponde ao curso de nível médio. O currículo 
era compreendido de cinco disciplinas: humanidades; gramática inferior; gramática 
média e gramática superior. Os estudos superiores eram formados pelos cursos de 
filosofia e teologia. Esses cursos eram direcionados apenas para a formação de padres 
catequistas. Porém, somente o curso de humanidades (“estudos inferiores”) se 
organizou no período colonial. (SAVIANI, 2008). 

As ideias pedagógicas contidas no Ratio correspondem hoje na modernidade a 
uma pedagogia tradicional. Essa concepção apresentava uma visão essencialista de 
homem, ou seja, o homem composto por uma essência universal e imutável. Cabia à 
educação moldar cada educando a sua essência ideal e universal que o determina 
enquanto ser humano. Com isso o homem deveria esforçar-se para alcançar a 
perfeição humana na vida natural para assim merecer a dádiva da vida sobrenatural. 
(SAVIANI, 2008). 

Para concluir Leonel Franca (1952, p. 5 apud SAVIANI 2008, p.57), afirma que 
“O Ratio Studiorum ou Plano de Estudos da Companhia de Jesus desempenhou um 
papel de grande importância no desenvolvimento da educação moderna.”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por um mais de dois séculos os jesuítas foram os únicos responsáveis pela 
educação brasileira, contribuindo de forma efetiva no processo de colonização do 
Brasil. Entre os anos de 1549 e 1759 estes religiosos que aqui chegaram juntamente 
com Tomé de Souza vieram com a missão de converter os índios a sua fé católica e 
com isso inserir o Brasil no chamado mundo ocidental. 

É válido ressaltar que o modelo educacional aqui implantado pelos jesuítas não 
tinha uma característica apenas educacional, mas também evangelizador, uma vez 
que, convertendo os gentios aqui encontrados à religião católica e aos costumes 
europeus facilitaria também o trabalho de colonização. O recurso utilizado para 
resolver este impasse foi catequizar os gentios e criar uma educação escolarizada na 
colônia. (NOLASCO, 2008). Neste sentido, 

A catequese e a educação caminharam juntas num único sentido: 
concretizar a colonização das terras conquistadas. Deste modo, seu 
caráter político-pedagógico é 

inegável, pois inseriu no Novo Mundo padrões de uma civilização que 
se impôs como legítima e hegemônica na América. (NOLASCO, 2008, 
p. 109). 
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[...] no caso da educação instaurada no âmbito de colonização, trata-
se, evidentemente, de aculturação, já que as tradições e os costumes 
que se busca inculcar decorrem de um dinamismo externo, isto é, 
que vai do meio cultural do colonizador para a situação objeto de 
colonização. (SAVIANI, 2008, p. 27) 

Como já sabemos a primeira missão dos jesuítas foi a de converter os índios a 
sua religião e costume, porém com o passar do tempo passaram a dedicar-se também 
ao ensino dos filhos dos colonos e demais indivíduos que faziam parte da Colônia, 
chegando a alcançar até a formação da burguesia, formada especialmente pelos filhos 
dos donos de engenho. (SHIGUNOV; MACIEL, 2008). 

Neste sentido é válido afirmar que:  

A prática pedagógica adotada pelos missionários inacianos se valeu 
de adaptações da realidade européia com seus desdobramentos e 
também das determinações dos Exercícios Espirituais de Inácio de 
Loyola ao modo de vida dos habitantes da colônia para que a 
catequese pudesse ser então realizada. 

Aos europeus cabia a tarefa de implantar na colônia todo um 
referencial de mundo ocidental desconhecido dos habitantes da 
América Portuguesa. (NOLASCO, 2008, p.96) 

Diante do exposto, podemos concluir que o trabalho desenvolvido pelos 
jesuítas na educação no período colonial contribuiu no processo de colonização do 
Brasil. Cooperando de forma efetiva para que os objetivos do Governo português 
fossem alcançados. Com a sua organização e educação influenciaram grande parte da 
camada populacional do período em questão de tal modo que podemos considerar 
que a história da educação brasileira inicia-se com a chegada desses religiosos como 
aponta Saviani (2008). 
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IMPASSES JURÍDICOS DA DEMARCAÇÃO E INDENIZAÇÃO DAS 
TERRAS INDÍGENAS 

Edson Luiz Xavier34 
(Universidade Católica Dom Bosco) 

 

RESUMO 

A Assembleia Nacional Constituinte de 1988 reconheceu uma dívida histórica do 
Estado Brasileiro com as comunidades indígenas. Destarte, declarou de forma 
inequívoca o direito dos indígenas à organização social, à manutenção de seus 
costumes, crenças e tradições e, ainda, garantiu os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupavam. O presente artigo objetiva rebater os argumentos 
contrários à determinação constitucional, contribuindo assim para a construção de 
uma alternativa que seja capaz de compor o conflito, entre índios e grupos de não-
índios, em relação à demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
indígenas, satisfazendo, em definitivo, a determinação da Carta Magna. Para chegar ao 
resultado pretendido, foi utilizada o instrumental teórico de natureza bibliográfica. O 
estudo metodológico teve como base as Propostas de Emenda Constitucional que 
tramitaram pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, em 
especial a Proposta de Emenda Constitucional nºs 33/04 e 38/99 e seus respectivos 
substitutivos. As teses jurídicas contrárias à demarcação foram subtraídas das 
referidas discussões e analisadas a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal 
expressa no relatório do Ministro Carlos Ayres Britto na ação de demarcação da terra 
indígena Raposa Serra do Sol. 

PALAVRAS-CHAVE: 1 Demarcação. 2 Indenização. 3 Direito indígena. 
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1. DISPSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROBLEMA 

A Assembleia Nacional Constituinte de 1988 ao criar as bases do novo estado 
democrático de direito dedicou um capítulo especial (VIII) às comunidades indígenas. 
O citado tratado faz parte do Título VIII – Da Ordem Social –, que tem como 
fundamento o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 
Nesse contexto, o constituinte originário reconheceu uma dívida histórica do Estado 
Brasileiro com as comunidades indígenas. Destarte, declarou de forma inequívoca o 
direito dos indígenas à organização social, à manutenção de seus costumes, crenças e 
tradições, e, ainda, garantiu os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupavam. (Art. 231, CF) 

Todavia, tal disposição, conquanto legítima, deu origem a um expressivo 
conflito agrário. Fato que já produziu inúmeras vítimas entre índios e não-índios, 
sendo aqueles em número bem maiores. Passados mais de 20 anos os conflitos se 
acentuaram e o processo demarcatório encontra resistência por parte de setores 
organizados da sociedade, promovendo enfrentamentos na esfera judicial, o que é 
legítimo, mas também incentivando e organizando ações criminosas contra as 
populações indígenas. 

Faz-se mister enfatizar que os problemas têm origem histórica, como veremos 
mais detalhadamente à frente. Pois como afirma o Senador Suplicy em seu relatório: 

Os conflitos fundiários decorrem, em sua maioria, do fato de o Poder 
Público ter concedido diretamente títulos em terras 
tradicionalmente ocupadas antes da Constituição Federal de 1988. 
Não se trata, pois, de títulos oriundos de processos de grilagem ou 
outras formas de apropriação criminosa e/ou violenta de terras. 
(2010, p. 12234) 

Em parte leva razão o Senador Suplicy, mas é preciso reconhecer que em 
muitas regiões do país houve um conluio entre o poder público e grupos detentores de 
poder econômico. Tal aliança levou Estados e Municípios à legitimar posses de terras 
em áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas, acirrando os conflitos fundiários 
entre índios e não índios. 

É que subjaz à normação dos artigos 231 e 232 da Constituição 
Federal o fato histórico de que Estados e Municípios costumam ver 
as áreas indígenas como desvantajosa mutilação de seus territórios, 
subtração do seu patrimônio e sério obstáculo à expansão do setor 
primário, extrativista vegetal e minerário de sua economia. Donde a 
expedição, por eles (Estados e Municípios), dos títulos de legitimação 
fundiária a que se referiu o ministro Maurício Correia no bojo da 
ADIN 1.512, favorecedores de não-índios. (BRITTO, 2010, p. 72) 

Diante dessa situação histórica, gerou-se, na opinião de muitos parlamentares, 
um “impasse jurídico” em relação ao que estatuiu a Assembleia Nacional Constituinte. 
Posto que, se por um lado é garantido aos índios a posse das áreas tradicionalmente 
ocupadas, por outro, a própria Constituição proíbe a desapropriação pelo Poder 
público de terras invadidas. Porquanto, o direito dos indígenas sobre essas terras é 
pretérito (originário), prevalecendo sobre os títulos dominiais emitidos pelo Poder 
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Público. Em sendo assim, as terras ocupadas tradicionalmente por indígenas são 
propriedade da União, o que exclui a possibilidade de indenização da terra nua, 
criando-se um impasse de natureza jurídico-constitucional. 

 Na mesma linha é dirigido o parecer dos Senadores Valter Pereira e Romero 
Jucá. Pois segundo eles, a situação acima disposta impede que o Poder Público 
promova a “desapropriação de terras” em benefício das comunidades indígenas, pois 
a Constituição Federal não permitem essa modalidade desapropriação, posto que seria 
contraditório permitir que a União desapropriasse e indenizasse aquilo que, por 
expressa disposição constitucional, é de sua propriedade. (2010, p. 12203 e 1226)   

Diante dessa situação, a sociedade organizada (comunidades religiosas, 
indígenas, agricultores, políticos e juristas) e Instituições (Poder Judiciário, Ministério 
Público e Poder Executivo) empreenderam esforços no sentido de buscar uma solução 
que fosse capaz de compor a contenda. Primeiramente no sentido de garantir os 
direitos das comunidades indígenas, e, por conseguinte, acolher – dentro dos limites 
constitucionais –  as reivindicações dos não-índios quanto à indenização da terra nua. 

O resultado dessas incursões, além das inúmeras sugestões e discussões 
realizadas no decorrer dos anos, foram materializadas no Projeto de Emenda 
Constitucional nº 03/04, de autoria inicial do então Senador Juvêncio César da 
Fonseca, e outros que a esse foram incorporados. Todavia a preocupação de todas 
essas emendas foi no sentido construir uma solução constitucional que legitimasse a 
indenização da terra nua aos detentores de títulos dominiais, a fim de que não 
suportassem “sozinhos o custo do resgate da dívida histórica e antropológica que 
possui o Estado com os índios”. (PEREIRA, 2010, p. 12202) 

Assim, o presente artigo tem como referência as discussões mais relevantes 
produzidas no seio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 
Federal. Tais discussões resultaram na aprovação pela Comissão do Projeto de Emenda 
Constitucional nº 03/04. Neste sentido, as discussões travadas no interior da Comissão 
sintetizaram as teses que são objeto de estudo do trabalho a seguir.  

 
2. IMPASSES JURÍDICOS DECORRENTES DAS POSSIBILIDADES DE SOLUÇÃO 

DO PROBLEMA: 

Vários foram os impasses jurídicos que emergiram no decorrer dos anos com o 
fito de se encontrar uma solução pacífica que fosse capaz de cumprir o disposto no 
texto constitucional em relação à demarcação das terras indígenas. As temáticas 
dispostas a seguir foram subtraídas de duas instâncias legitimadas pelo Estado 
Brasileiro para disciplinar a questão: o Senado Federal e o Supremo Tribunal de 
Justiça.  

 
2.1 IMPASSES DECORRENTES DAS PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

(PECs): 
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Os problemas ora apresentados são frutos das discussões feitas no interior da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Foram levantados os pontos 
mais relevantes dos relatórios produzidos no decorrer das discussões sobre as PECs  
nºs 03/04 e 38/99 e seus respectivos substitutivos. A reflexão seguinte, terá como 
base a  doutrina e a posição do STF reproduzida no relatório do Ministro Carlos Ayres 
Britto na ação de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. 

2.1.1 Arguição de incompatibilidade constitucional do art. 231, § 6º, da   
cf/88: 

a) Tese implícita a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 03/04):  

O art. 231, §6º, da CF é incompatível com a Constituição, pois ofende os 
princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, e – 
ainda – do direito de ação, desrespeitando cláusulas pétreas da Constituição. 

Em seu relatório sobre a PEC 03/04, o Senador Valter Pereira (2010, p. 12204) 
ponderou que o art. 232, § 6°, da Constituição Federal, deve respeitar as cláusulas 
pétreas do texto constitucional previstas em seu art. 5º: o direito de propriedade, o 
direito de ação, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.  Na mesma direção 
concluiu o Senador Romero Jucá (2010, p. 12222) em seu parecer. Ambos são 
peremptórios em apontar a contradição do texto constitucional em matéria indígena 
com as citadas cláusulas pétreas.   

A compreensão exposta pelo Senador Valter Pereira no Parecer nº 291 de 
2010, em relação à PEC 03/04, expõe três pilares da democracia brasileira que 
merecem melhores considerações, a partir da doutrina e do voto do Ministro Carlos 
Ayres Britto  na Ação Popular nº 3388, que sedimentou  a posição do Supremo 
Tribunal Federal na demarcação das terras indígenas: o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito, e o direito de ação. O direito à propriedade será discutido em tópico 
seguinte.  

b) Posição do STF: 
São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que 
se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a 
União, salvo, na forma da lei, quanto a benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa-fé. (Art. 231, § 6º, CF/88) 

A compreensão do Ministro Britto (2010, p. 91) é de que o dispositivo 
constitucional expõe e impõe com clareza a vontade da Assembleia Nacional 
Constituinte de 1988. Primeiramente reconhecendo originariamente o direito de 
posse dos indígenas sobre as terras ocupadas de forma tradicional, e, posteriormente, 
negando expressamente a arguição do instituto do “direito adquirido”, resguardando 
aos não-índios o direito à indenização das “benfeitorias derivadas da ocupação de boa-
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fé”. Enfatiza ainda, sobre a necessidade de se evitar a “tentação hermenêutica” no 
sentido de promover o princípio da segurança jurídica em detrimento das garantias 
constitucionais. 

 
Para isso é que servem as regras constitucionais da inalienabilidade e 
da indisponibilidade das terras indígenas, bem assim a 
imprescritibilidade dos direitos sobre elas. Regras que se voltam para 
a proteção de uma posse indígena pretérita, visto que a Constituição 
mesma é que desqualifica a alegação de direito adquirido e em seu 
lugar impõe o dever estatal de indenizar os não-índios como 
instransponível óbice à tentação hermenêutica de se prestigiar o 
dogma da segurança jurídica em prejuízo dos índios (indenização, 
todavia, que somente ocorre “quanto às benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa-fé”, nos precisos termos do comando final do § 6º 
do art. 231 da Constituição).  

Já quanto à cabeça do parágrafo sexto que declara a nulidade e a extinção dos 
atos que tenham a chancela do Poder Público e, consequentemente, seus respectivos 
efeitos sobre terras indígenas, a compreensão do Ministro é clara: “o direito por 
continuidade histórica prevalece, conforme dito, até mesmo sobre o direito adquirido 
por título cartorário ou concessão estatal”. (BRITTO, 2010, p. 82) Destarte, declara a 
nulidade dos títulos concedidos pelo INCRA, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 
bem como invalidou a ocupação da Fazenda Guanabara – em decisão com trânsito em 
julgado –, sob o argumento, entre outros, de que o INCRA “arrecadou terras da União 
como se devolutas fossem, alienando-as diretamente a particulares”, sendo que as 
terras já eram de ocupação permanente dos índios.  (BRITTO, 2010, p. 98) 

Assim, o voto do Ministro é claro em reconhecer os direitos originários dos 
índios, a natureza “especialíssima” da tutela dos interesses indígenas previstos na 
Constituição, e anda, da clara intenção do Poder Constituinte Originário de corrigir 
uma dívida história com a comunidade indígena, compensando-as pelos danos 
causados. 

Em suma, a carga de proteção constitucional que se extrai do 
reconhecimento de “direitos originários” é logicamente maior do que 
a defluente da simples outorga de direitos que não gozam de tal 
qualificação. É a diferença que existe entre norma especial e norma 
geral, esta a sucumbir perante aquela. Quanto mais que, em matéria 
de tutela dos “direitos e interesses indígenas”, as normas 
constitucionais se categorizam como de natureza especialíssima, 
carregadas que são de uma finalmente clara consciência histórica de 
compensação e de uma cósmica percepção de que nos índios 
brasileiros é que vamos encontrar os primeiros elos de uma 
identidade nacional que urge, mais que tudo, preservar. (BRITTO, 
2010, p. 83) 

c) Considerações parciais: 
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Pelo exposto, tendo em consideração a apreciação doutrinária preliminar, 
disposta no capítulo 1 (Disposições gerais sobre o tema), e mais atualmente a 
manifestação da Corte Suprema, já é possível concluir, mesmo que parcialmente, 
sobre a arguição de incompatibilidade do Capítulo VIII – Dos Índios –, com os 
princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, e do 
direito de ação. O que se expõe de forma repisada: 

1) não se pode arguir contra a Constituição direito adquirido. Nesse sentido a 
doutrina é clara, consoante exposição sobre “O poder constituinte originário e 
o direito adquirido”, o mesmo pode ser dito em relação à Jurisprudência do 
STF, tendo como parâmetro o posicionamento do Ministro Britto exposto 
acima; 

2) igual compreensão se afirma em relação ao instituto do ato jurídico perfeito e 
da segurança jurídica, pois tais “pretensões não conflitam com a expressão da 
vontade do poder constituinte originário. O poder constituinte originário dá 
início ao ordenamento jurídico, define o que pode ser aceito a partir de então”. 
(MENDES, COELHO, BRANCO, 2008, p. 208) 
 

3) Quando ao direito de ação fica claro o seu não cabimento diante da vontade do 
legislador originário. Nas palavras do Ministro Britto (2010, p. 83), “a carga de 
proteção constitucional que se extrai do reconhecimento de direitos originários 
é logicamente maior do que a defluente da simples outorga de direitos que não 
gozam de tal qualificação”.  

2.1.2 Títulos de domínio e o direito adquirido:  
a) Tese implícita ao Projeto de Emenda Constitucional (PEC 03/04): os 

possuidores de títulos de posse emitidos pelo Estado não podem ser violados 
em seu direito. 

A guisa do relatório produzido pelo Senador Valter Pereira, outro aspecto que 
merece discussão diz respeito ao ato declaratório de demarcação das “terras 
indígenas”. Segundo ele, esse ato deve retroagir à data da promulgação da 
Constituição Federal, ou seja, 05 de outubro de1988, caso em que deve ser 
assegurado aos que até aquela data eram os “proprietários”, regularmente expedidos 
pelas autoridades competentes, o direito à propriedade. Dessa forma, cabe a estes 
“possuidores de títulos dominiais” o direito de receber indenização pela terra nua e, 
consequentemente, pelas benfeitorias realizadas de boa-fé. (PEREIRA, 2010, p. 12205) 

Nessa linha, afirma que “os ‘proprietários’ dos imóveis declarados pelo 
Presidente da República como terras tradicionalmente indígenas não podem arcar 
com os prejuízos da opção feita pelo constituinte em 1988, quando da opção de 
proteger os direitos dos índios. (PEREIRA, 2010, p. 12206) Em sendo assim, cabe ao 
legislador ordinário, titular do poder constituinte derivado, promover os ajustes 
necessários a fim de corrigir essa falta.  

Caminho diferente toma a Senadora Marina Silva em seu voto apresentado em 
separado perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Afirma, em seu 
relatório: é nula a posse, sob qualquer título, de terras públicas da União. Nesse caso 
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tratando-se de mera ocupação ilegal e ilegítima. (2010, p. 12221) O que vale dizer que 
não existe título de propriedade que subsista àquilo que foi disposto pelo constituinte 
originário no art. 231e parágrafos da Constituição Federal. 

b) Posição do STF: 

Como já foi pontuado no item anterior, a posição do STF, manifestada na Ação 
Popular nº 3388, é clara no sentido da não validade dos títulos emitidos pelo Estado. 
Os não-índios, portadores de títulos de posse, não podem alegar direito adquirido, 
pois o direito dos indígenas é anterior  a qualquer documento.  

Outro aspecto, também considerado acima, diz respeito à indenização quanto 
às benfeitorias. Nesse ponto a posição da Suprema Corte não é menos incisiva, ao 
concluir que o direito garantido aos possuidores de boa-fé é só em relação às 
benfeitorias realizadas de boa-fé. Assim, compreendeu e determinou a Assembleia 
Nacional Constituinte de 1988. 

Também concluíram os doutos Ministros do Supremo, que a data da 
promulgação da Constituição brasileira, 05 de outubro de 1988, seria a determinante 
para se identificar as ocupações de natureza tradicional dos índios. 
Consequentemente essa também seria a data de referência para promover as 
indenizações pelas benfeitorias decorrentes de ocupação de boa-fé. Ressalta o 
Ministro Britto (2010, p. 81) em seu voto:  

A data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de 
outubro de l988, e nenhum outro. Com  que se evita, a um só tempo: 
a) a fraude da subitânea proliferação de aldeias, inclusive mediante o 
recrutamento de índios de outras regiões do Brasil, quando não de 
outros países vizinhos, sob o único propósito de artificializar a 
expansão dos lindes da demarcação; b) a violência da expulsão de 
índios para descaracterizar a tradicionalidade da posse das suas 
terras, à data da vigente Constituição. 

c) Considerações parciais: 

Diante do exposto, reitera-se novamente da impossibilidade de se arguir direito 
de “domínio” e consequente direito adquirido frente ao que dispôs a Assembleia 
Nacional Constituinte e, agora, a manifestação definitiva do Poder Judiciário. Restando 
apenas aos ocupantes de áreas indígenas o direito a indenização quanto às 
benfeitorias realizadas de boa-fé.  

Contudo, os Senadores levantam a possibilidade de se indenizar não só as 
benfeitorias, mas a própria terra nua. O argumento em questão se fundamenta no fato 
de que o ônus da demarcação das terras indígenas recaiu apenas sobre detentores de 
títulos dominiais. Como já visto, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, tal 
tese não se sustenta diante do texto constitucional. 

 Todavia, O Senador Valter Pereira (2010, p. 12206) suscita a possibilidade do 
legislador ordinário, investido do poder constituinte derivado, promover os ajustes 
constitucionais necessários a fim de garantir a indenização da terra nua aos não-índios; 
o que é possível constitucionalmente, a depender da extensão do que se pretende 
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alterar. Entretanto, o importante neste momento é identificar uma “janela” para uma 
possível solução do conflito, pois a princípio não se estaria reduzindo os direitos 
indígenas previstos na Constituição, ferindo direito e garantias individuais, e sim 
excepcionando e ampliando o direito dos detentores de títulos dominais.  

 

2.1.3 A participação do senado no processo demarcatório:  

a) Tese implícita ao Projeto de Emenda Constitucional (PEC 38/99): O Senado, em 
função do princípio federativo, deve participar no processo de demarcação das 
terras indígenas, homologando a proposta apresentada pelo executivo. 

A participação do Senado no processo de identificação, delimitação, 
demarcação e homologação “das terras indígenas” foi uma das principais 
reivindicações da PEC nº 38/99, de autoria do Senador Mazarildo Cavalcanti. Pois, 
segundo o relatório do Senador Romero Jucá (2010, p. 1224), a Constituição, em seu 
art. 231, não faz referência à atuação do Senado Federal no processo de demarcação 
das “terras indígenas”, posto que deveria fazê-lo, haja vista o princípio federativo, cuja 
guarda incumbe ao Senado Federal. Tal fato justificaria a necessidade de se modificar 
o dispositivo constitucional, a fim de atender a participação dos Senadores no pacto 
federativo.   

b) Posição do STF:  

A reivindicação da participação do Senado no processo de demarcação das 
terras indígenas, tendo como referência a tese de que sua exclusão significaria uma 
ofensa ao princípio federativo (art. 60, § 4º, I, CF), prejudicando os interesses dos 
Estados, bem como dos Municípios, também foi objeto de discussão e deliberação 
pelo STF, que sedimentou posição definitiva sobre o problema na Ação Popular nº 
3388.  

A Constituição dispõe que o processo de demarcação e homologação das terras 
indígenas é de competência exclusiva do Poder Executivo. Pois é ato declaratório, não 
passível de juízo de discricionariedade, sendo determinado por imperativo 
Constitucional. Declara o Ministro Britto (2010, p. 66): “o que se me impõe é ajuizar 
que a demarcação de qualquer terra indígena se faz no bojo de um processo 
administrativo que tem suas fases disciplinadas a partir da Constituição e passando 
tanto pela Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) quanto pelo Decreto nº 1.775/96, que 
alterou o Decreto nº 22/91”. Procedimento demarcatório que será visto mais 
detalhadamente em tópico específico. A interpretação do Ministro é clara no sentido 
de precisar a competência da demarcação, ou seja, compete à União por meio de 
processo administrativo.  

Outra tese a considerar neste tópico, diz respeito ao prejuízo que os Estados e 
Municípios sofreriam em seus territórios com a demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas por índios. Em assim sendo, para os que advogam em 
favor dessa proposição, os Estados e Municípios perderiam partes significativas de 
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suas terras, o que consequentemente resultaria em danos de natureza econômica. 
Tais argumentos foram rechaçados pelo Ministro Britto. 

Primeiramente, faz-se necessário considerar que quando um Estado é 
instituído, ele nasce dentro de um território pertencente à União. Ressalta-se no 
entanto, que o direito de posse dos índios, exercidos sobre terras da União, é 
preexistente ao direito de qualquer Estado, incluindo-se os Municípios. Como bem 
dispõe o voto do Ministro relator em relação aos Estados do Amapá e Roraima, 
estendendo sua compreensão a outros Estados: 

Daí o § 1º do art. 14 do ADCT bem assinalar que a instalação dos 
Estados do Amapá e de Roraima ocorreria (somente ocorreria, 
entenda-se) “com a posse dos governadores eleitos em 1990”. Por 
consequência, o novo Estado já nasce com seu território jungido a 
esse regime constitucional da preexistência de direitos à ocupação 
de terras que, por serem indígenas, pertencem à União. É a diferença 
entre o “doravante”, favorecedor dos novos Estados, e o “desde 
sempre”, superiormente favorecedor dos indígenas. Não cabendo 
falar, então, frente a “direitos originários”, de coisas como redução 
do patrimônio ou subtração do território estadual a cada ato de 
demarcação de terras indígenas.  (BRITTO, 2010, p. 84) 

Em segundo lugar, destaca o relator a impropriedade do raciocínio que opõe 
índio ao desenvolvimento. Explicitando que o conceito hodierno – humanista – de 
desenvolvimento está profundamente vinculado a uma cosmovisão ecologicamente 
equilibrada. Equilíbrio este que caracteriza a relação do índio com a natureza, 
garantidora de sua sobrevivência e das futuras gerações, sem condenar o seu meio à 
morte. Dessa forma não se pode afirmar que o indígena representa um entrave para o 
progresso. 

Por isso que ao Poder Público de todas as dimensões federativas o 
que incumbe não é hostilizar e menos ainda escorraçar comunidades 
indígenas brasileiras, mas tirar proveito delas para diversificar o 
potencial econômico dos seus territórios (territórios dos entes 
federativos, entenda-se) e a partir da culturalidade intraétnica fazer 
um desafio da mais criativa reinvenção da sua própria história sócio-
cultural. Até porque esse é o único proceder oficial que se coaduna 
com o discurso normativo da Constituição, no tema. (BRITTO, 2010, 
80) 

Por fim, insiste o Ministro, as “terras indignas se inscrevem entre os bens da 
União, e, nessa medida, são constitutivas de um patrimônio cuja titularidade não é 
partilhada com nenhum outro sujeito jurídico, seja de direito público interno, seja de 
direito público externo”.  Sedimenta assim a compreensão de senhorio da União sobre 
as terras ocupadas tradicionalmente pelos índios, e de ninguém mais. Contudo, deixa 
claro que tal fato, não significa que os índios não estejam vinculados jurídica, política e 
geograficamente aos Estados e Municípios que os envolvam, muito pelo contrário, 
cabe ao Estados e Municípios, em conjunto com a União, o dever de proteção e 
cuidados em relação às comunidades indígenas, seja nos setores de saúde, educação, 
meio ambiente e segurança pública, incluindo-se as atividades de defesa civil. (BRITTO, 
2010, p. 72)  
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c) Considerações parciais: 

Diante do exposto, já é possível concluir, tanto em relação ao posicionamento da 
doutrina como da jurisprudência, o seguinte: 

1) que a participação do Senado no processo de demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos indígenas é inconstitucional, pois ofende os 
artigos 60, § 4º, III e 232 da Constituição Federal; tendo em vista, entre outras 
coisas, ser ato de natureza declaratório, não discricionário, portanto não 
podendo ser submetido à chancela dos Senadores; 

2) que a não participação do Senado no processo demarcatório não agrido o 
princípio federativo disposto no art. 60, § 4º, I, da CF/88; pois é da União o 
senhorio sobre suas terras, bem como preexistente os direitos dos indígenas; 

3) que o direito dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas é anterior a 
criação de qualquer Estado ou Município; 

4) que o índio não significa uma pedra no caminho do desenvolvimento, ao 
contrário, é de sua experiência com a natureza que a sociedade não-índia deve 
buscar um novo conceito de progresso, incorporando-se ao ecossistema como 
parte, e não como “senhores”; 

5) que as terras definidas como tradicionalmente indígenas são terras da União, o 
que não implica no isolamento dos indígenas em relação aos Estados e 
Municípios onde estão inseridos, mas na responsabilidades destes com 
aqueles. 

 
3. POSSIBILIDADE JURÍDICA PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO: 

No decorrer do desenvolvimento do trabalho, foram apresentadas as teses de 
maior relevância jurídica para a solução de um conflito fundiário que se aprofundou 
com a proclamação da Constituição Federal de 1988 e se estende até os dias de hoje 
pelos diferentes tribunais do país. Situação que foi parcialmente resolvida com o 
pronunciamento em definitivo da Suprema Corte na Ação Popular nº 3388, cuja lide 
discutia a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol.  

Como já assinalado inicialmente, os conflitos em torno da demarcação das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas é um fator de relevante 
preocupação por parte do Estado brasileiro (Poder Executivo, Poder Legislativo e 
Poder Judiciário). Mas, por determinação constitucional cabe ao Congresso Nacional, 
instituído de poder constituinte derivado, buscar criar uma solução mediada para a 
contenda. Solução esta que deve primeiramente respeitar a vontade do constituinte 
originário, cabendo ao legislador ordinário, extraordinariamente, promover os ajustes 
necessários, decorrentes da autoridade que a Constituição lhe confere, a fim de 
atualizá-la frente aos novos desafios de uma sociedade dinâmica. 

Nesse sentido, o projeto de emenda constitucional apresenta-se como único 
instrumento capaz de promover a revisão da Carta Magna. Revisão, como já dito, 
limitada pelas cláusulas pétreas explícitas e implícitas do texto constitucional. É com 
esse espírito, corroborado pelos dizeres do Senador Juvêncio César da Fonseca, ao 
justificar a PEC 03/2004, que se deve interpretar o disposto a seguir: 



 

- 188 - 

 

As fórmulas com as quais o legislador constituinte disciplina a 
questão indígena contribuíram, de maneira significativa, para a 
melhoria das condições de vida e a afirmação da cidadania desses 
povos, que deram contribuição essencial à construção da Nação 
brasileira. Acreditamos, entretanto, que cabe o aperfeiçoamento do 
texto constitucional, de modo que a afirmação dos diretos dos povos 
indígenas possa se realizar sem que outros brasileiros tenham os 
esforços de toda uma vida sacrificados e seus interesse prejudicados 
sem qualquer ressarcimento”. (DIÁRIO DO SENADO FEDERAL, 
05.02.2004, p. 02754) 

Expostos o pensar doutrinário e jurisprudencial sobre a temática, à luz da 
disciplina do texto constitucional, pode-se afirmar que a proposta aprovado em 
definitivo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, de 
autoria do Senador Valter Pereira, preenche os requisitos constitucionais. 

Segue abaixo a transcrição literal da PEC nº 03/04 aprovada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. O substitutivo é resultado de 
inúmeros conflitos jurídicos travados no seio da comissão, bem como fora dela:  

 

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3, DE 
2004 

Altera o § 6º do art. 231 da Constituição Federal e acrescenta art. 67-
A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para permitir a 
indenização de possuidores de títulos dominiais relativos a terras 
declaradas como indígenas expedidos até o dia 5 de outubro de 
1988. 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 
Art. 1º O § 6º do art. 231 da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
“Art.231..................................................................................................
..................................................................... 
§ 6º Serão anulados e extintos os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, 
ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar. 
.................................................................................” (NR) 

Art. 2º O ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 
67-A: 
“Art. 67-A. A União indenizará aquele que possuir título de domínio 
regularmente expedido pelo Poder Público, dele constando como 
proprietário de área declarada tradicionalmente indígena, 
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respondendo pelo valor da terra nua e pelas benfeitorias úteis e 
necessárias realizadas de boa-fé.” 
Art. 3º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. (DIÁRIO DO SENADO FEDERAL, 07.04.2010, p. 12207) 

Em sendo assim, é possível afirmar, nos limites da compreensão do autor, que 
a digitada emenda respeita os elementos materiais e formais para aprovação em 
plenário. E, sobretudo, representa a possibilidade de dar uma resposta em definitivo a 
uma contenta que se arrasta desde a chegada dos Portugueses ao Brasil. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Constituição de 1988 foi de fundamental importância para o reconhecimento 
dos direitos e garantias dos indígenas. Como bem disse o Ministro Britto (2010, p. 81), 
“nenhum documento jurídico alienígena supera a nossa Constituição em modernidade 
e humanismo, quando se trata de reconhecer as causas indígenas e sua valiosidade 
intrínseca”.  Dessa forma, a Assembleia Nacional Constituinte soube reconhecer uma 
dívida histórica dos brasileiros com os fundadores da identidade nacional, à medida 
que garantiu a essas comunidades o direito originário sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam.  

 No entanto, a implementação da vontade do constituinte originário encontrou 
forte resistência por parte de setores organizados da sociedade (fazendeiros, 
agronegócio, políticos, e outros), inclusive a oposição de Governadores e Prefeitos, 
que vislumbravam no Capítulo VIII – Dos Índios – uma ameaça aos seus interesses 
econômicos. Perspectiva comum dos que veem a terra tão somente como forma de 
lucro e os índios como obstáculo ao desenvolvimento. Destarte, o processo de 
demarcação das áreas indígenas foi sofrendo retaliações, tanto no âmbito 
administrativo como no judicial, além da crescente violência contra as comunidades 
indígenas. A própria Constituição foi questionada por ser incompatível com outros 
direitos e garantias individuais nela previstos. 

 Diante dos crescentes conflitos, o Senador Juvêncio César da Fonseca propõe 
uma Emenda Constitucional a fim de compor a contenda. Pois o maior de todos os 
problemas está no fato de que a Constituição, ao reconhecer originariamente a posse 
dos índios sobre as terras que ocupam tradicionalmente, não reconheceu o título de 
domínio de outros titulares sobre essas terras, porquanto a própria Constituição 
declara essas terras como sendo da União. Assim, a proposta do Senador tinha como 
objetivo fundamental viabilizar constitucionalmente a indenização dos portadores de 
títulos de domínio. 

 Muito embora a solução proposta fosse a correta, alterar o dispositivo 
constitucional – permitindo a indenização –, fez com que determinados setores vissem 
a possibilidade de limitar a vontade da Assembleia Constituinte de 1988. Mas, tal 
iniciativa é restringida pela própria Constituição, pois o poder constituinte originário é 
fundante de uma nova ordem. Nesse sentido, o presente artigo refutou as teses que 
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se contrapunham ao disposto nos artigos 231 e 232 da CF em relação aos seguintes 
pontos: 

a) arguição de incompatibilidade do Capítulo VIII – Dos Índios –, com os princípios 
da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, e do direito 
de ação, concluiu-se: 

- não se pode arguir contra a Constituição direito adquirido. Nesse sentido, a 
doutrina é clara, consoante exposição sobre “O poder constituinte originário e 
o direito adquirido”.   O mesmo pode ser dito em relação à jurisprudência do 
STF, tendo como parâmetro o posicionamento do Ministro Britto exposto 
acima; 

- igual compreensão se afirma em relação ao instituto do ato jurídico perfeito e 
da segurança jurídica, pois tais pretensões não podem ser arguidas em relação 
ao constituinte originário; 

- quanto ao direito de ação, fica claro o seu não cabimento diante da vontade 
do legislador originário, pois assim o entendeu e determinou expressamente. 

  
b) participação do Senado Federal no processo de demarcação deve ser no 

sentido de homologar a proposta apresentada pelo executivo, em respeito ao 
princípio federativo, concluiu-se: 

- que a participação do Senado no processo de demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos indígenas é inconstitucional, pois ofende os 
artigos 60, § 4º, III e 232 da Constituição Federal; tendo em vista, entre outras 
coisas, ser ato de natureza declaratório, não discricionário, portanto não 
podendo ser submetido à chancela dos Senadores; 

- que a não participação do Senado no processo demarcatório não agride o 
princípio federativo disposto no art. 60, § 4º, I, da CF/88; pois é da União o 
senhorio sobre suas terras, bem como preexistentes os direitos dos indígenas; 

- que o direito dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas é anterior 
à criação de qualquer Estado ou Município; 

- que o índio não significa uma pedra no caminho do desenvolvimento, ao 
contrário, é de sua experiência com a natureza que a sociedade não-índia deve 
buscar um novo conceito de progresso, incorporando-se ao ecossistema como 
parte, e não como “senhores”; 

- que as terras definidas como tradicionalmente indígenas são terras da União, 
o que não implica no isolamento dos indígenas em relação aos Estados e 
Municípios onde estão inseridos, mas na responsabilidades destes com 
aqueles. 

Enfim, diante do exposto, é possível afirmar que a PEC nº 03/04 aprovada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal está dentro dos 
limites impostos pela Constituição, em consonância com os ensinamentos da doutrina 
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e da jurisprudência explicitados no julgamento da Ação Popular nº 3388. Porém, o 
valor maior da proposta de emenda constitucional reside na possibilidade de se dar 
uma resposta definitiva ao conflito, que se arrasta desde a chegada dos colonizadores 
ao Brasil, gerando vítimas aos milhares; vítimas que repousam no silêncio desta Terra 
de Santa Cruz. 
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O IMPACTO DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DOS KAIOWA E 
GUARANI DE MATO GROSSO DO SUL 
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RESUMO 

O contato interétnico gera uma série de impactos e transformações. O processo de 
territorialização dos Kaiowa e Guarani em Mato Grosso do Sul modificou de maneira 
bastante drástica a vida de diversas comunidades que tiveram que lidar com um 
severo sistema de atuação do órgão indigenista baseado em ações guiadas pela tutela. 
O reservamento em terras pequenas e descontinuas modifica e transforma a realidade 
dos povos indígenas, pois toda ação indigenista se constituí como uma ação colonial 
que se guia por interesses de soberania e dominação sobre um espaço determinado, 
empreendendo ações de controle e dominação para alcançar seus objetivos. Este 
texto tem como fio condutor da discussão o conceito de confinamento como forma de 
compreender e demonstrar como ocorreu o empreendimento da ação indigenista 
sobre os Kaiowa e Guarani. 

 

 

Palavras - chave: Processo de Territorialização, Poder Tutelar, Confinamento, Kaiowa e 
Guarani, Mato Grosso do Sul 
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O nosso caminho não será mais rosas. Talvez muitos de nós devam 
escrever a nossa História Indígena com o sangue, como tem 
acontecido a irmãos nossos. Temos o dever sagrado de defender o 
que é nosso. (Marçal de Souza Tupã’i, 1977) 

 

1 INTRODUÇÃO 

O território ocupado hoje pelos atuais Estados nacionais da Argentina, Brasil, 
Bolívia e Paraguai, em sua grande parte, podem ser considerados como espaços 
tradicionais de ocupação do povo Guarani35. 

Atualmente a população Guarani Kaiowa da região sul do estado de Mato 
Grosso do Sul é de aproximadamente 31.000 pessoas, enquanto que a Guarani 
Ñandeva36 é contabilizada entorno de 13.000 no Brasil (MS, PR, RS, SC, SP)37. No 
entanto, a população estimada para ambos os grupos, que dividem espaço em muitas 
das terras hoje em Mato Grosso do sul, é de aproximadamente 40.000 pessoas, 
distribuídas em 28 áreas e com muitos outros grupos que hoje vivem em 
acampamentos a beira da estrada ou em processo de retomada a espera de decisões 
judiciais sobre a demarcação terras indígenas. 

É possível mensurar o tamanho do território de ocupação Kaiowa e Guarani 
anterior ao contato com sociedades nacionais através de relatos de cronistas e 
missionários em pesquisas históricas e etnográficas. Eva Maria Ferreira (2007) relata 
que o território Kaiowa e Guarani apresentou no passado características e dimensões 
que se modificaram muito a partir do contato com a população nacional. 

                                                           
35 O termo “povo Guarani” neste contexto tem o intuito de servir como uma unidade 
sociológica que inclui vários povos de língua guarani. Cf. SCHADEN, Egon. Aspectos 
fundamentais da cultura Guarani. 3ª Edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
1974, p. 11: “relativa uniformidade no tocante à língua, à religião, à tradição mítica e a outros 
setores da cultura”. 
36 Nesse ensaio, me refiro aos Guarani Kaiowa apenas como “Kaiowa” e os Guarani Ñandeva 
somente como “Guarani”, pelo fato dessa ser a forma de auto-identificação dada pelos 
integrantes do próprio grupo a sua identidade. Em diversos momentos do texto utilizo e 
utilizarei mais adiante o termo “Kaiowa e Guarani” como forma de incluir na argumentação 
ambos os povos (Guarani Kaiowa e Guarani Ñandeva), sabendo, e ressaltando aqui, que ambos 
são povos que apesar de falarem línguas muito próximas e de apresentarem aspectos sociais, 
culturais e econômicos bastante similares, se constituem como povos diferentes e afirmam a 
sua diferença em diversos momentos oportunos. 
37 Sobre essas dados populacionais, consultar o sítio do Instituto Sócio Ambiental. 
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-kaiowa e 
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-nandeva . 
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Olhando para a situação atual das comunidades de Kaiowa e Guarani de Mato 
Grosso do Sul, torna-se, portanto, perceptível a diminuição do território imposto a 
diversas famílias e comunidades Kaiowa e Guarani. 

A atribuição a uma sociedade de uma base territorial fixa se constitui 
em um ponto-chave para a apreensão das mudanças por que ela 
passa, isso afetando profundamente o funcionamento das suas 
instituições e a significação de suas manifestações culturais. 
(PACHECO DE OLIVEIRA, 1998, p. 55) 

O antropólogo Levi Marques Pereira, no quarto capítulo de sua Tese sobre as 
“Imagens Kaiowá do sistema social e seu entorno” (2004), realiza um movimento 
reflexivo sobre o conceito de confinamento. Acreditando na relevância dos pontos que 
Pereira levanta sobre o conceito de “confinamento” desenvolvido por Brand (1997) 
como relevantes para pensar o processo de territorialização38 imposto aos Kaiowa e 
Guarani em Mato Grosso do Sul, nos prenderemos a reflexão. 

Pereira (2004, p. 351) afirma que o confinamento exerce caráter duplo de 
funcionamento, “espacial e principalmente cultural”, como fator desestabilizante do 
sistema social kaiowa e gerador de diversos impasses entre lideranças consideradas 
como “jovens” e as lideranças “tradicionais” (como xamã; chefes de parentela; 
lideranças políticas (mburuvicha); anciãos da sociedade e etc.). 

No cenário multiétnico ou na dimensão espacial, estão confinados 
em relação aos segmentos majoritários das suas comunidades, 
alinhados com a perspectiva dos ‘brancos’, como as lideranças 
jovens, pentecostais, ‘índios letrados’, etc. O confinamento se reflete 
internamente na aplicação das categorias ‘jovens’ e ‘antigos’ 
(PEREIRA, 2004, p. 351) 

Portanto a perda do território e o processo de territorialização, em reservas, 
promovido pelo Estado nacional, desfez e separou diversas parentelas. Desse modo, 
fragmentando politicamente diversas comunidades comprometendo a reprodução 
física e cultural de diversas parentelas Kaiowa e Guarani e criando um sério de 
problemas no interior das comunidades confinadas nas reservas: 

Tal situação comprometeu e segue comprometendo a reprodução 
física e cultural da população kaiowa e guarani, criando sérios 
impasses para a convivência da população aglomerada nas reservas, 
o que se expressa no agravamento de problemas sociais como a 
violência, conflitos internos, desnutrição infantil e mesmo em 
frequentes surtos epidêmicos de suicídios. (PEREIRA, 2010, p. 118) 

                                                           
38

 Pacheco de Oliveira (1998, p. 54) define o processo da seguinte maneira: “(...) a atribuição a 
uma sociedade de uma base territorial fixa se constitui em um ponto-chave para a apreensão 
das mudanças por que ela passa, isso afetando profundamente o funcionamento das suas 
instituições e a significação de suas manifestações culturais”. 



 

- 195 - 

 

Dada esta problemática, procuramos neste trabalho analisar o Processo de 
Territorialização empreendido pelo Estado nacional e seus impactos sobre o modo de 
vida dos Kaiowa e Guarani em Mato Grosso do Sul. 

Observamos desde já que ao longo do texto utilizaremos os conceitos de 
“confinamento” e “áreas acomodação”, que serão também em seguida devidamente 
definidos. O leitor poderá perceber um aprofundamento maior sobre a noção de 
“confinamento” isso se deve ao enfoque da pesquisa, o que em linhas gerais não seria 
a única forma de explicar o processo de reservamento dos Kaiowa e Guarani em Mato 
Grosso do Sul. 

2 CONTATO, COLONIZAÇÃO E A PERDA DO TERRITÓRIO 

O Serviço de Proteção aos Índios (SPI), entre 1915 e 1928, delimitou oito 
reservas para os Kaiowa e Guarani no atual Mato Grosso do Sul39 (Dourados, Caarapó, 
Amambai, Limão Verde, Taquaperi, Sassoró, Pirajuí e Porto Lindo), assinaladas no 
mapa abaixo; o restante é resultado de demarcações realizadas pela FUNAI, a partir da 
década de 1980, fruto de mobilizações dos próprios Kaiowa e Guarani em torno da 
retomada do local de ocupação tradicional (Tekoha) ocupadas historicamente pela 
processo colonização do estado de Mato Grosso do Sul. 

 

                                                           
39 Antigo estado de Mato Grosso, divido em 1977. 
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Fonte: Geoprocessamentos do Programa Kaiowá Guarani, NEPPI, UCDB (2005). 
Disponível em: 
<http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/mato_grosso_do_sul/guarani.htm>. Acesso em: 
03 fev. 2011. 

O reservamento de terras para os Kaiowa e Guarani em Mato Grosso do sul 
realizado nas décadas de 1910 e 1920, cumpre, como afirma Lima (1995) o “melhor 
produto” da dinâmica tutelar. A ação do SPI ao demarcar essas reservas iniciais sinaliza 
e oficializa o processo de confinamento40 e de acomodação que os Kaiowa e Guarani 
sofreram, representando uma forte estratégia colonialista que se embasava na tutela 
para realizar a intervenção junto aos povos indígenas no Brasil. Nesse sentido a “ação 
colonialista” tem como principal caractere a unilateralidade das ações, 
desconsiderando as possíveis demandas e perspectivas do objeto da ação. 

Naquele momento não havia preocupação por parte do Estado em demarcar as 
terras que os Kaiowa e Guarani já vinham ocupando. A Reserva passou então a 
cumprir a função política e de áreas de acomodação41, como afirmam Jorge Eremites 
de Oliveira e Levi Marques Pereira, para liberar as terras para a especulação imobiliária 
garantindo a posterior ocupação agropecuária, “dessa maneira a reserva se 
transformou em área de acomodação para a população de diversas comunidades 
indígenas” (2009, p. 107). 

As reservas foram constituídas e definidas em processos de alienação, 
arbitrário e desrespeitoso às dinâmicas internas das comunidades. Lima (1995, p. 76, 
grifos no original) define as reservas indígenas da seguinte maneira: 

(...) porções de terra reconhecidas pela administração pública através 
de seus diversos aparelhos como sendo de posse de índios e 
atribuídas, por meios jurídicos, para o estabelecimento e a 
manutenção de povos indígenas específicos.  

Segundo o mesmo autor, é possível pensar o poder tutelar42 integrado à 
elementos da sociedade nacional que pretendem a soberania (enquanto controle e 
                                                           
40 Confinamento seria o processo histórico de ocupação do território por frentes não-

indígenas, que se seguiu à demarcação das reservas indígenas pelo SPI, forçando a 

transferência dessa população para dentro dos espaços definidos pelo Estado como posse 

indígena. Indica, portanto, o processo de progressiva passagem de um território indígena 

amplo, fundamental para a viabilização de sua organização social, para espaços exíguos, 

demarcados a partir de referenciais externos, definidos tendo como perspectiva a integração 

dessa população, prevendo-se sua progressiva transformação em pequenos produtores ou 

assalariados a serviço dos empreendimentos econômicos regionais (BRAND, 1997). 

41 PEREIRA (2007, p. 03) propõe que as reservas podem ser consideradas como “áreas de 
acomodação”, pois lá se instituem espaços sociais geradores de novas características nas 
figurações Kaiowa. 
42 O conceito de “poder tutelar” é definido no estudo do antropólogo Antonio Carlos de Souza 
Lima; Onde Lima demonstra que as práticas do Estado em relação aos povos indígenas 
mantinham em vista a idéia de assimilação, integração e a inserção desses povos em meio a 
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administração dos territórios) e a disciplina (na busca de sedentarização dos povos 
tutelados e de inserção desses a um sistema de produção nacional). “O exercício do 
poder tutelar implica em obter o monopólio dos atos de definir e controlar o que seja 
a população sobre a qual incidirá.” (LIMA, 1995, p. 74) 

Esse processo histórico, embasado em ações coloniais, coloca as comunidades 
Kaiowa e Guarani em um contexto de negação de seus direitos. A atual situação desses 
povos é alarmante, tendo como principal fator desta degradação a falta de terras 
acarretada pela condução ideológica das políticas do Estado a favor dos colonos, que 
migraram para a região ao longo do século XX. As demarcações, seccionaram e 
fragmentaram o território tradicional, desmobilizando e desorientando muito os 
padrões de organização social, principalmente pelo cerceio do acesso a vínculos com a 
terra, relacionados a tradição e ao “nosso modo de ser” (ñande reko). 

 

2.1 A PERDA DO TERRITÓRIO (ÑANE RETÃ) 

Tinha este órgão [indigenista oficial] clareza sobre a importância do 
território para a continuidade do modo-de-ser tradicional; tinha 
clareza sobre o impacto do confinamento na economia, na sociedade 
e na religião tradicionais. (BRAND, 1997, p. 262-263) 

Para compreender a relação entre modo de viver tradicional e território é 
preciso revisar o significado desses conceitos no interior da cultura Guarani, 
oferecendo elementos para a compreensão do impacto do processo de reservamento 
sobre a “cultura tradicional” 

O conceito de ñande reko (nosso modo de ser) para a cultura Guarani só é, 
obviamente, possível em uma situação dada no seio de seu contexto cultural, mais 
especificamente é um “nós” inclusivo de todo o grupo que possuí características e 
dinâmicas culturais bem específicas, onde incluem-se implicitamente a esse modo de 
ser uma socialização e uma historicidade que possibilitam essa alteridade sentida e 
ressaltada principalmente nos momentos de contato e de conflito com outros 
grupos43. 

                                                                                                                                                                          
sociedade nacional como trabalhadores rurais, dessa forma, agindo através de praticas 
embasadas em uma visão e uma ação bastante colonialista, ou seja, que reproduzia a idéia de 
metrópole e de colônia, sendo a sociedade nacional relacionada a primeira enquanto que os 
povos indígenas se relacionariam a segunda. Cf. LIMA, Antonio C. de Souza. Grande Cerco de 
Paz: poder tutelar, indianidade e formação do estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995. 
43 Além de ser possível constatar o uso e o entendimento dessa expressão – ñande reko – em 
etnografias (Cf. BRAND, Antonio J. O impacto da perda da terra sobre a tradição 
Kaiowá/Guarani: os difíceis caminhos da Palavra. Tese de doutorado, História da PUC/RS, 
1997, 382 p.; MELIÀ, Bartomeu; GRÜNBERG, Georg; GRÜNBERG, Friedl. Paï–Tavyterã: 
etnografia guarani del paraguay contemporáneo. 2° edição. Asunción: CEADUC/CEPAG, 2008) 
já tive a oportunidade observar o uso do termo nãnde reko como relacionado a um modo de 
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Espalhados por um vasto território mantinham uma organização social baseada 
em dois sistemas de cooperação, a família extensa e o tekoha. A família extensa é uma 
unidade de produção comunal (roças, edificação de casas, viagens, pesca e etc.) de 
uma parentela composta por uma chefia que concentrava o poder das decisões que 
interessam a família; O tekoha se constituí como a base política, social e religiosa das 
comunidades, se manifestando principalmente em festas religiosas, decisões políticas 
– a exemplo das Aty Guasu44 (grande reunião) – conflitos externos (resistência contra 
invasões de terras e retomadas), ameaças sobrenaturais como a feitiçaria má contra 
alguém ou contra a comunidade. (MELIÀ et al, 2008) 

É necessário compreender que a prática do ñande reko só se dá em um espaço 
geográfico e de uma “territorialidad política” (MELIÀ et al, 2008, p. 106), que recebe o 
nome de ñane reta. Sendo este o lugar designado por Ñande Ru ou Ñane Ramõi45 para 
uso e desfrute da terra pelos Kaiowa e Guarani. A particularização do termo ñane reta 
é ñande rekoha – lugar do nosso modo de ser, onde somos o que somos – ou seja, o 
lugar onde é possível o ñande reko (nosso modo de ser). 

O processo de transformação do território de ocupação tradicional dos Kaiowa 
e Guarani de Mato Grosso do Sul iniciou-se com o fim da Guerra entre o Paraguai e a 
Tríplice Aliança (1864-1870). Uma vez que, a partir daí tem início a insipiente ocupação 
por frentes de colonos e criadores de gado no estado, que atingem em cheio locais 
onde os indígenas radicavam seus Tekoha. Essa ocupação é gradativa, sendo 
concretizada somente na década de 1950 com os incentivos por parte do Estado para 
a ocupação do Centro-Oeste46. 

As áreas que apresentavam ervais nativos47 em abundância sofreram impactos 
pela instalação da Cia Matte Larangeira, isso a partir de 1890, que segundo Brand 
(1997, p. 91) “ela [Cia Matte Larangeira] atingiu especialmente, as regiões de Caarapó, 
Juti, Ramada, Amambai, Campanário e outras”.  

A primeira frente de expansão econômica e de contato que causou impacto 
sobre o território e vida dessas populações foi, portanto, a ação extrativista realizada 
pela Cia Matte Larangeira. Neste sentido, observa-se que: 

                                                                                                                                                                          
vida “mais tradicional” tanto entre grupos Guarani Kaiowa e Guarani Ñandeva de Mato Grosso 
do Sul como entre um grupo Guarani Mbya de São Paulo (aldeia Tenondé Porã). 
44 A Aty Guasu é uma reunião que ocorre desde os anos finais da década de 1970 em Mato 
Grosso do Sul onde são convocados vários chefes políticos e religiosos. Esse encontro tem a 
finalidade de debater e resolver questões graves que ocorrem ao conjunto da população 
Kaiowa e Guarani. No ano de 2011 ocorreram duas Aty Guasu, em abril na Terra Indígena 
Arroio Korá no município de Paranhos/MS e em agosto na Terra Indígena Passo Pirajú no 
município de Dourados/MS. 
45 Ambos referem-se à entidade criadora e doadora do mundo para uso dos Guarani (Kaiowa, 
Ñandeva e Mbya). 
46 Cf. OLIVEIRA & PEREIRA, 2009. 
47 Existem trabalhos de arqueologia que afirmam que a região dos ervais explorada pela 
Companhia Matte Larangeira eram obra de anos de manejo dos povos autóctones que viviam 
naquela região. 
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Com o final da Guerra [entre Paraguai e a Tríplice Aliança], as 
autoridades locais vêem a necessidade de proteger as fronteiras, 
adotando como medida urgente radicar aí homens “brancos” e 
estabelecer postos militares, para impedir a entrada de estrangeiros. 
Dessa forma, o pós-guerra assistiu a um incremento na vinda, para o 
Sul de Mato Grosso, de inúmeros migrantes tanto paraguaios como 
brasileiros vindos de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande 
do Sul. (FERREIRA, 2007, p. 28) 

A exploração da erva mate ocorrerá sobre o tekoha, desestabilizando a forma e 
os sentidos de uso, consumo e reprodução que os Kaiowa e Guarani tinham da terra. 
Muitos indígenas estabelecem relações de trabalho com a Cia Matte Larangeira, 
sofrendo exploração e endividamento quando adquirem mercadorias, quase sempre 
superfaturadas, nos barracões da Matte. 

Talvez seja possível fazer um paralelo com a ideia de regime de “barracão”. 
Onde, Roberto Cardoso de Oliveira em sua obra “O índio e o Mundo dos Brancos” 
(1981) e suas pesquisas com o Povo Tikuna do Alto Solimões, afirma que o regime de 
barracão se constitui basicamente na empreitada de um não índio que se apropria de 
um determinado espaço utilizado por um povo, ali estabelece um sistema de 
exploração da mão de obra baseado no pagamento em mercadorias exógenas à 
cultura local gerando um sistema de endividamento, que o sujeito que trabalha, sendo 
explorado em parte de seu próprio território, acaba por não conseguir sair desse ciclo 
de divida a não ser fugindo para outra área48. Tratando-se de um sistema de 
exploração da mão de obra dessas populações, e em decorrência disso, numa espécie 
de servidão por dívida. Como é possível conferir novamente aqui Serejo (1986, p. 144, 
apud BRAND, 1997, p.68-69) diz que “caso raro raríssimo mesmo – nos ervais, um 
peão com Haber na caderneta”. 

Brand (1997, p.68-69), adiante, situa a estratégia do “adiantamento” como 
forma de “selar o compromisso” sendo um “forte mecanismo de forçar a manutenção 
dos trabalhadores nos ervais”. Conclui que a estratégia de “prender o trabalhador aos 
ervais através da divida foi usada por mais de meio século”. 

O esparramo49 ou sarambi50, é importante frisar, ocorre paralelamente ao de 
colonização, fazendo com que parte da população Kaiowa e Guarani, ao se 

                                                           
48 Cf. FERREIRA, Eva Maria Luiz. A participação dos índios Kaiowá e Guarani como 

trabalhadores nos ervais da Companhia Matte Laranjeira (1902-1952). Dourados (MS): 

Universidade Federal da Grande Dourados (Dissertação de Mestrado), 2007.sobre a 

participação dos índios Tikuna da região do Alto Solimões conferir LÓPEZ, Claudia L. 

.“Procesos de formación de fronteras en la región del alto Amazonas/Solimões: La 

historia de las relaciones interétnicas de los Ticuna”, 2005. 

49
 BRAND (1997) define o processo de esparramo (sarambi) como um movimento dispersivo 

de diversas comunidades Kaiowa e Guarani pela região sul de MS. O esparramo tem seu inicio 

marcado pela exploração da erva mate (final do séc. XIX) e segue até a fim do processo de 
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encontrarem em uma relação de exploração e dependência inesgotável, acabe fugindo 
para outras áreas onde ainda poderiam viver em busca de manter as práticas culturais 
e sociais sem o contato e a opressão da Cia Matte Larangeira e de seus encarregados. 
Estes locais eram, por exemplo, fundos de fazendas que ainda mantinham algum 
resquício de mata nativa. 

Todos essas transformações desmantelam vários tekoha e grupos de 
parentelas que acabarão se acomodando durante a década de 1980 nas reservas que 
serviram como áreas de acomodação e desse modo espaços de reorganização política. 

O monopólio da Cia Matte Larangeira foi quebrado em 1943, pelo então 
Presidente Getúlio Vargas, que criou o Território Federal de Ponta Porã. Ao romper 
com os direitos da Cia Matte Larangeira o Estado tinha como objetivo liberar as terras 
do sul de Mato Grosso para a colonização. 

A criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND) em 1943, pode ser 
considerada como um fator incentivador da migração em busca de terras na região sul 
de Mato Grosso. O impacto do processo é bem maior que o da exploração de erva 
mate pela Cia Matte Laranjeira, principalmente porque agora há exploração efetiva do 
território, pela agricultura e pecuária. Já se tinha como resolvida a questão de terras 
para os Kaiowa e Guarani com a pretensão de reservamento dos grupos nas oito 
reservas demarcadas e destinadas a eles entre 1915 e 1928. 

 

3 INDIGENISMO, PODER TUTELAR E MOBILIZAÇÃO INDÍGENA 

A estratégia do Estado até momentos bastante recentes de nossa história – o 
primeiro avanço mais significativo em relação a integração e tutela dos índios no Brasil 
se deu com a inserção do artigo 231 na Constituição de 1988 – era a de “integrar” e 
“aculturar”, através da prática da tutela – que considerava os povos ameríndios como 
incapazes de se auto-governar – , exercida pelos órgão indigenista oficial (fundado em 
1910 como SPI e posteriormente após 1967 passou a se chamar FUNAI). 

Os povos indígenas eram considerados como grupos transitórios. A 
criação de reservas indígenas e toda a estrutura de “proteção” eram 
consideradas apenas uma etapa no processo evolutivo que 
culminaria com o seu desaparecimento. Os indígenas passariam por 
etapas de humanização, através da religião católica e da educação 
escolar, até atingir um patamar superior considerado “civilização”. 
(BRIGHENTI, 2010, p. 177) 

                                                                                                                                                                          
formação das fazendas e o início da mecanização da produção (déc. 1970 e 1980), antecedendo 

o momento mais forte do reservamento das populações indígenas da região. 
50 Sarambi: dispersão; confusão; falta de sentido e orientação. Cf. PEREIRA. Levi. Demarcação 
de terras kaiowa e guarani em MS: ocupação tradicional, reordenamentos organizacionais e 
gestão territorial. In: Tellus. Campo Grande. Ano10, n. 18, p. 115 – 137. Jan – Jun 2010. 
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O poder tutelar não tinha como intenção ser uma ação perpétua por parte das 
políticas do Estado, seu término ocorreria quando os povos indígenas estivessem 
incorporados (“civilizados”) e ajustados a sociedade nacional. 

Assim sua função era de mediação entre a cultura dos índios e dos não índios, 
de forma política, disciplinadora e pacificadora,  dessa forma “regularizando 
minimamente o mercado de terras e criando condições para o chamado 
desenvolvimento econômico” (Pacheco de Oliveira, 1998, p. 52). 

A estratégia da administração era sedentarizar esses povos considerados 
“empecilhos” para o desenvolvimento econômico e social da “Nação” nas regiões em 
que estes habitavam, realizando sua fixação em lugares previamente definidos e 
coordenados por um Posto Indígena (PI) o qual era comandado por uma pessoa 
designada “chefe de posto”, um funcionário do órgão indigenista oficial, quase 
unanimemente não-índio, com o encargo de tornar os índios “produtivos”. Produtivos 
ao modo ocidental de produção e nos parâmetros impostos pelo Estado Nação. Essa 
ação facilitava a atuação para as políticas do Estado e do órgão indigenista51. 

A prática de aldear os povos indígenas foi promovida pelo Estado desde o 
período colonial, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, em que estava 
prevista a demarcação de terras indígenas respeitando as especificidades dos usos, 
costumes e tradições de cada povo.  

O processo histórico de “aldeamento indígena” estava intrinsecamente 
relacionado às ações e interesses das frentes de expansão agropecuárias, porém, para 
isso era necessário delimitar o espaço reservado aos indígenas – como o caso da 
demarcação das oito reservas iniciais – e convencê-los e em alguns casos até mesmo 
coagi-los a nelas se recolherem. Essa medida era vista como uma ação humanitária por 
parte do Estado, porque nos aldeamentos os índios teriam suas vidas preservadas e 
receberiam assistência e orientação para se tornarem cristãos e “civilizados”: 

O “aldeamento indígena” era visto, portanto, como o espaço 
privilegiado para o desenvolvimento da prática missionária, de 
programas de educação escolar e introdução de práticas econômicas 
voltadas para o atendimento das necessidades do mercado. 
Acreditava-se que o conjunto dessas ações iria preparar 
gradativamente a população indígena para o destino irrefutável da 
diluição da contrastividade étnica, resultando em sua plena 
assimilação. (OLIVEIRA & PEREIRA, 2009, p. 47) 

Nas reservas destinadas aos Kaiowa e Guarani em Mato Grosso do Sul o chefe 
de posto era incumbido de implantar uma nova forma organizacional em busca de 
viabilizar a convivência da população que lá se acomodaria. Sendo ainda prática do 
chefe do Posto Indígena nomear entre os índios um “capitão”, que lhe serviria como 
seu ajudante de ordens. 

                                                           
51 Ver BRAND, 1997; OLIVEIRA & PEREIRA, 2009; BRIGHENTTI, 2010. 
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Na reserva a autoridade máxima era o chefe de posto, que detinha a 
prerrogativa de substituir a liderança indígena sempre que julgasse 
necessário. Ele também interferia em todos os assuntos internos da 
comunidade, decidindo sobre a convivência ou não da realização de 
festas, venda de madeira e contratos de trabalho para a prestação de 
serviços aos proprietários rurais, além de planejar e organizar 
mutirões para atender as necessidades produtivas do Posto Indígena. 
(OLIVEIRA & PEREIRA, 2009, p. 49) 

Para exemplificar a atuação do chefe do posto, aponto abaixo a fala de uma 
liderança da Reserva indígena de Dourados, feita durante uma assembleia na Missão 
Bororo de Meruri no ano de 1975, em Mato Grosso, em que ele expõe brevemente o 
grau de interferência que o encarregado do posto indígena, através do órgão 
indigenista, poderia exercer sobre a população das reservas: 

Estou reclamando do que tem acontecido com os índios caiouás que, 
por qualquer coisa, são transferidos. Como o índio pode possuir 
alguma coisa na vida, assim desse jeito? Os índios são transferidos 
como gado que a gente pega e põe num campo e no outro (...). Outra 
coisa que eu quero dizer é que lá, os índios ganharam um trator, mas 
o trator fica nas mãos do capitão. (PREZIA, 2006, p. 43) 

De fato a demarcação de áreas pequenas e descontínuas destinadas às 
populações Kaiowa e Guarani do sul de Mato Grosso do Sul demonstrava o evidente 
intuito de transformar esses povos em trabalhadores nacionais, tutelados pelas ações 
do órgão indigenista oficial, que passa a administrar e controlar tanto as terras quanto 
a inserção dos Kaiowa e Guarani à sociedade nacional, de forma local expressada 
diretamente nas ações e interesses do Posto Indígena e de seu chefe. 

As elites nacionais pretendiam “desindianizar” os Kaiowa e Guarani do sul de 
MS, fato que logicamente não ocorreu. Mas, como verificamos aqui, afetou de forma 
significativa suas condições de vida: 

O confinamento dos Kaiowá e Guarani não significou apenas a perda 
de terras de ocupação tradicional e conseqüentemente problemas 
para a satisfação de suas necessidades e demandas por proteção, 
segurança alimentar, saúde, entre outros, mas impôs-lhes profundas 
transformações em relação a sua organização social (BRAND, 
COLMAN e COSTA, 2008, p. 173) 

Este processo de confinamento tem seu auge na década de 1980, dessa forma, 
tornando os Kaiowa e Guarani, aglomerados reservas, a passarem a ser a mão-de-obra 
barata e, portanto preferida para os trabalhos de plantio e colheita da cana nas usinas 
de álcool que estavam sendo instaladas na região. Objetivamente, o reservamento é 
uma última alternativa encontrada pelos indígenas em busca da manutenção da sua 
sobrevivência. 

A atividade nas usinas de álcool, que absorve a quase totalidade de 
mão-de-obra indígena, ao contrário do desmatamento e da limpeza 
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de pastos, que se caracterizou pelo esparramo, exigiu o 
confinamento e a sua concentração. (BRAND, 1997, p.90, grifos no 
original) 

Os trabalhos temporários praticados pelos índios fora das reservas foram 
substituídos pelo trabalho assalariado compulsório. Dentro das reservas não existem 
outras alternativas viáveis de subsistência e sob a ótica do capitalismo e do 
assalariamento quanto mais concentrada estiver a mão-de-obra, mais fácil é sua 
orientação e seu controle (BRAND, 1997, p. 91). 

Em 1990 tem início a implantação de usinas de álcool na região, que exigiam o 
emprego intensivo de mão-de-obra: 

A changa, enquanto trabalho temporário prestado pelos índios fora 
das Reservas, cedeu lugar ao assalariamento continuo de até 10 
meses por ano. Trata-se de um assalariamento compulsório, porque 
dentro das Reservas inexistem outras alternativas viáveis de 
subsistência. (BRAND, 1997, p. 91) 

Por outro lado foi justamente nesse período que os Kaiowa e Guarani de Mato 
Grosso do Sul lograram reconquistar aldeias perdidas ou resistir com êxito à expulsão 
das mesmas, rompendo com o processo de transferência e o confinamento em áreas 
já reservadas, é o início da organização de um movimento indígena. 

Rancho Jacaré e Guaimbé (...), conseguiram a demarcação legal de 
suas terras em 1984. Representam as duas primeiras áreas indígenas 
demarcadas na região após 1928. Takuaraty e Yvykuarusu, Pirakuá, 
Cerrito, Jaguari, jaguapiré, Sete Cerros, Guasuty e Jarará são outras 
aldeias que, a partir da década de 1980, conseguiram resistir à 
pressão dos fazendeiros e de órgãos governamentais e obtiveram 
êxitos legais no que se refere à posse da terra. (BRAND, 1997, p. 106-
107) 

É possível verificar que essa organização de um movimento indígena durante as 
décadas de 1980 e 1990 não se deu apenas com os Kaiowa e Guarani, existem 
exemplos no Equador, México e Bolívia. 

Em decorrência da consolidação de um neoliberalismo agressivo e expansivo à 
partir da década de 1990 ocorrem uma série de eclosões de movimentos indígenas 
cada vez mais organizados e dialógicos com os instrumentos legais, assim como com 
os códigos da sociedade nacional, que se funda inicialmente à partir do nascimento de 
uma ordem civilizatória com os processos colonizadores na América promovidos pelos 
europeus.  

O momento se torna bastante favorável pela confluência de uma série de 
processos ocorridos nos anos de 1970 e 1980, como por exemplo, o fortalecimento da 
Teologia da Libertação (que no caso do Brasil atuou e atua através do da Comissão 
Indigenista Missionária (CIMI)), somado a emergência de processos democráticos na 
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América Latina que afetam diretamente a formação e auxiliam na criação de condições 
para a formação de um movimento indígena que reivindica diretos uma série de 
direitos até então sistematicamente negados a esses povos. (DÁVALOS, 2005) 

Verifica-se, portanto, que a partir da década de 1980 ocorre um processo 
muito contraditório. Ao mesmo tempo em que ocorria a o radicalização do 
confinamento e o simultâneo crescimento das taxas de violência nas reservas, culmina 
justamente com o início da quebra deste mesmo processo histórico de confinamento, 
mediante a luta pela retomada de terras que neste processo de mais de 100 anos52 
foram perdidas. 

O Povo Kaiowa e Guarani continua sua luta por direitos, dos anos 1990 até a 
atualidade, principalmente quanto à retomada de seus territórios de ocupação 
precedente a expulsão incentivada pelo processo de colonização da região sul de Mato 
Grosso do Sul. A terra significa a garantia de uma vida digna “segundo seus usos, 
costumes e tradições” em um espaço destinado ao uso do grupo, conforme reconhece 
a Constituição Federal de 1988, no seu art. 231. 

Em muitos casos as tentativas de reação por partes dos Kaiowa e Guarani foi 
cerceada de maneira brutal pelas elites agropecuárias do Estado de Mato Grosso do 
Sul. a participação do Estado nacional no desvendamento desses crimes tende a ser 
um processo lento, gerando um grande sofrimento para todos os envolvidos. 

4 CHOQUE DE PERSPECTIVAS: O MODO DE VIVER TRADICIONAL E O CONFINAMENTO 

A partir da criação da CAND, em 1943, a especulação pela terra se acirrará no 
sul de Mato Grosso do Sul, surgindo um novo modelo econômico e por conseguinte 
colonizador na região, o da formação das fazendas e dos empreendimentos 
agropecuários que se somam paralelamente ao processo de retirada das populações 
Kaiowa e Guarani que ainda viviam em “fundos de fazenda” – em matas que ainda não 
tinham sido alcançadas pela ocupação agropecuária. 

Esse processo tornou-se mais intenso no período que vai da década 
de 1940 à 1980, quando as fazendas foram definitivamente 
implantadas, a mata foi totalmente derrubada e os índios refugiados 
em “fundos de fazenda” foram “descobertos” e dali retirados. Nas 
reservas ainda hoje em dia é comum presenciar a chegada de “índios 
de fazenda”, que muitas vezes são as últimas famílias de comunidade 
que foram sendo retiradas aos poucos, como no caso da comunidade 
Cerro’i, também chamada de Ita Vera’i, localizada no municio de 
Guia Lopes da Laguna, da qual o Ministério Público Federal, a 
FUNASA e a própria FUNAI tomaram conhecimento muito 
recentemente. O certo é que ainda existem casos em que esse 
processo não se consumou plenamente, gerando conflitos e disputas 

                                                           
52 Levando em conta desde o início da atuação da Cia Matte Larangeira (1892) até os dias 
atuais. 
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pela posse da terra entre índios e fazendeiros. (OLIVEIRA & PEREIRA, 
2009, p. 118) 

Após o processo de mecanização da agricultura na década de 1970 e o fim dos 
trabalhos de derrubada das matas e abertura de estradas (onde houve participação 
efetiva dos grupos indígenas citadas neste trabalho) torna-se inconveniente para os 
“novos” proprietários manter os indígenas em “suas terras”. Ocorre então uma 
mobilização, em alguns casos com apoio do órgão oficial indigenista, para expulsar de 
vez esses grupos ou famílias. Acreditava-se que “lugar de índio é dentro da reserva” 
pelo Estado.  

O que evidentemente impossibilitou a manutenção dos sistemas políticos, 
econômicos e matrimoniais, privando os Kaiowa e Guarani de viverem em seus 
territórios de forma compatível com o ñande reko através de seus usos, costumes, 
práticas e tradições que se relacionavam diretamente com a terra e só possíveis na 
posse de um determinado território. 

A terra para um Guarani esta relacionada à sobrevivência física, social, política 
e cultural. Os freqüentes embates em reconquista de terras pelos Kaiowa e Guarani e 
a grande dificuldade de diálogo entre índios, Estado e agricultores acaba gerando um 
cenário contrastante na vida desses povos, que em pouco mais de 50 anos passou por 
intensas transformações. 

O atraso nas demarcações de terra, ao menos em Mato Grosso do Sul, é outra 
causa de muitos conflitos. É muito comum ocorrem confrontos físicos entre 
funcionários de fazendas e índios, situação que desrespeita profundamente os direitos 
desse povo configurando um cenário de violação constante de direitos humanos. Vale 
mencionar que os indígenas estão sempre em desvantagem, por não possuírem 
recursos de defesa contra os não índios. 

A garantia de direitos está presente em vários tratados internacionais do qual o 
Brasil é signatário (Declaração 169 da OIT de 2003; Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948; Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas de 2008; entre outras). A própria Constituição Federal de 1988 previa a 
demarcação de todas as terras indígenas em um prazo máximo de cinco anos após a 
sua promulgação, o que não ocorreu e ainda se arrasta como uma grande dívida do 
Estado brasileiro com os povos nativos. 

A economia tradicional Guarani53 se distingue muito da forma econômica 
encontrada em sociedades de tradição ocidental, pois se divide basicamente em 
unidades de produção e consumo coletivos que se orienta em torno da distribuição, 
redistribuição e reciprocidade, baseada principalmente no conceito de propriedade 
não individual: 

                                                           
53 Neste ponto, sobre a economia dos Guarani, de maneira mais genérica me remeto 
diretamente ao a etnografia de Melià, George e Paz Grünberg “Los Paĩ Tavyterã” (2008). 
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(...) la mayor repartición posible de los riesgos para poder garantizar 
la supervivencia de la comunidad. Es una economía de interés 
comunal (de familias extensas e del tekoha) orientada hacia el 
abastecimiento óptimo de sus miembros y dependiente da 
cooperación de todos ellos. (MELIÀ et al, 2008, p. 109) 

Portanto, no processo de trabalho não existe a apropriação individual dos 
meios de produção. A terra, até o início da disputa por ela com colonos e com a 
sociedade nacional era um bem comum, coletivo, que deve se integrar aos homens e 
que deve ser usada segundo as leis divinas. 

Somente Ñande Ru ou Ñane Ramõi possuí propriedade sobre a terra; terra e 
corpo são interpretados como parte da mesma coisa: “porque los cuerpos se 
convierten en la tierra después de la salida del alma y así somos nosotros la tierra, 
nuestros antepasados y nuestros hijos al mismo tiempo!” (MELIÀ et al, 2008, p. 111). 

A divisão do trabalho é realizada através dos sexos, o que Pierre Clastres vai 
chamar de oposição entre o arco e o cesto em sua etnografia sobre os Aché (subgrupo 
Guarani) do Paraguai: 

Cada um desses dois instrumentos [o arco e o cesto] é, com efeito, o 
meio, o signo e o resumo de dois ‘estilos’ de existência tanto opostos 
como cuidadosamente separados. (...) o arco, arma única dos 
caçadores, é um instrumento exclusivamente masculino, (...) o cesto, 
coisa das mulheres, só é utilizado por elas: os homens caçam e as 
mulheres carregam. (CLASTRES, 2003, p. 123) 

Aos homens destinam-se os trabalhos de derrubada de árvores e queimadas 
para o plantio; caça; coleta de mel, erva mate e lenha; cuidados com os animais; 
edificações de casas e etc. Já as mulheres são encarregadas principalmente da 
produção de cerâmica e cestos, tecidos e de plantar o avaty morotï54 entre outros 
tubérculos comestíveis. Sendo que ambos os sexos participam de atividades de pesca, 
coleta e cuidados das criações domésticas. 

A agricultura tem uma função essencial na vida dos Guarani55 se relacionando 
diretamente com : 

                                                           
54 O avaty morotï (milho branco) é o cultivo mais sagrado dos Guarani; é como uma criança 

que recebe vários cuidados especiais. “Se preparan sus rozados aparte, en la mejor tierra y 

nunca se mezclan sus semillas con otras variedades de maíz. (…)[além de ser usado na 

produção da chicha (kãgui) é] objeto de un ciclo de rezos, cantos y bendiciones (ñembo’e, 

mborahéi y jeovasa). Cf. MELIÀ, Bartomeu; GRÜMBERG, Georg; GRÜMBERG, Friedl. Paï–

Tavyterã: etnografia guarani del paraguay contemporâneo. 2° edição. Asunción: 

CEADUC/CEPAG, 2008. 

55
 Com exceção de alguns grupos nômades. Como é o caso dos Aché do Paraguai. Cf. 

CLASTRES, Pierre. Crônica dos índios Guayaki: o que sabem os Aché, caçadores nômades 

do Paraguai. Traduzido por Tânia Stolze Lima e Janice Caiafa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995 
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Puesto que labrar su propria tierra no es considerado trabajo, sino 
más bien cumplimiento del deber religioso y social (teko ndaha’ei 
tembiapo), la agricultura está muy vinculada a su ideología. (MELIÀ 
et al, 2008, p. 116) 

No caso de Mato Grosso do Sul, a imposição de um progressivo assalariamento, 
primeiro na colheita da erva-mate, depois nas derrubadas e no trabalho de 
implantação das fazendas de gado, e atualmente, nas usinas de álcool é um fator que 
contribui para a desestruturação e a instabilidade das famílias, tanto as famílias 
extensas, como as nucleares (BRAND, 1997, p. 263).  

O tempo que esta mão-de-obra, em sua maioria homens adultos, é retirada das 
reservas para trabalhar acaba inviabilizando momentos importantes de socialização, 
como a realização de festas, e o ritual de iniciação para a fase adulta dos meninos 
(mitã pepy56e o avatikyry57) – principalmente atividades relacionadas a agricultura, 
pesca e caça, aumentando a dependência e as possibilidades de acesso ao que vem 
“de fora”, em total detrimento ao que vem “de dentro” da própria comunidade. 

Hoje, confinados e espremidos em pequenas áreas de acomodação 
superpopulosas, como o caso da Reserva Indígena de Dourados onde os Kaiowa e 
Guarani dividem o espaço com famílias Terena totalizando 12.052 pessoas, cerca de 
2740 famílias em uma área 34,6 km²58 e uma densidade demográfica de 333 pessoas 
por km². O que é bastante assustador em termos comparativos. Se verificarmos, por 
exemplo, que a cidade de Dourados59, distante apenas alguns quilômetros da 
Reserva, apresenta uma densidade demográfica de 47,8 pessoas por km². 

Sobre o tema Grünberg faz sua contribuição: 

El contacto entre sociedades indígenas y representantes del mundo 
occidental causa siempre - y muchas veces con una velocidad 
sorprendente – alteraciones amplias y profundas en las culturas 
indígenas. El hecho de que la mayoría de estos contactos van 
acompañados de intervenciones destructivas en el medio ambiente 
de la población indígena, provoca cambios radicales en el contexto 
de su relación con la naturaleza. Las práctica alterada en cuanto a su 
relación con la naturaleza presenta cada vez más contradicciones con 
los conceptos y reglas tradicionales. (GRÜNBERG, 2003, p. 01) 

                                                           
56 O mitã pepy é considerado uma festa de grande importância para o grupo, é a celebração da 
incorporação de novos membros masculinos a comunidade adulta, onde se realiza a 
perfuração labial e a colocação do tembeta ou tembequa . 
57 Avatikyry é uma festa da chicha (bebida sagrada para os Guarani feita a base de milho) 
geralmente envolve quase toda a comunidade do tekoha. Sendo a chicha preparada 
exclusivamente pelas mulheres. 
58 Cf. SOUZA, Fernando Silva. (org.). Diagnóstico Situacional das Aldeias Indígenas de 
Dourados-MS. Dourados, Prefeitura de Dourados gestão 2011/2012. Abril de 2011. 
59 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Resultados Preliminares do Universo do 
Censo Demográfico 2010”. Cf.: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
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Exemplo disso é que com a perda de seus territórios os Kaiowa e Guarani são 
obrigados a sair em busca de sustento para suas famílias, em trabalhos temporários 
nas usinas de álcool ou nas changas, subjugados por uma política colonialista de 
dependência aos programas assistenciais do Estado brasileiro, tais como a distribuição 
de cestas básicas. Outra consequência a ser analisada no contexto das reservas se dá 
pelos problemas ocasionados pelo acúmulo de lixo, provenientes do consumo de 
produtos exógenos à cultura alimentar do grupo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de reservamento do Kaiowa e Guarani evidentemente se embasou 
em uma situação histórica60 guiada por elementos de cunho coloniais. A dominação 
nas relações empreendidas pelo Estado nacional de maneira nenhuma ocorreu de 
forma passiva para os dominados, pois esses reagem de maneira ativa no decorrer das 
ações realizadas na região “reinterpretando, selecionando e remanejando as pressões 
que recebe do pólo dominante” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1988, p. 10). 

Nesse trabalho o poder tutelar realizado pelo órgão indigenista durante o 
processo de territorialização dos Kaiowa e Guarani teve como fio condutor o conceito 
de confinamento desenvolvido por Antonio J. Brand (1997). E, desse modo, o trabalho 
busca realizar uma breve análise sobre os impactos no modo de vida das comunidades 
no decorrer do processo de reservamento e consequentemente de perda de uma 
grande parte do território de uso tradicional dos índios. 

Sem dúvida, o trabalho acima exposto não esgota a discussão sobre o conceito 
de confinamento e seus possíveis desdobramentos, assim como, será oportuno em 
outro momento realizar um aprofundamento sobre a noção de áreas de acomodação 
desenvolvida para pensar a função das Reservas Indígenas no processo de 
territorialização dos Kaiowa e Guarani de Mato Grosso do Sul. 
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RESUMO 

A partir da interface da saúde/doença, abordada pela Antropologia, podemos analisar 
como o processo de cura, tradicional e moderna, pode dar visibilidade ao equilíbrio 
cosmológico na luta de retomada de território dos Kaiowá e Guarani, na busca do bom 
viver. O presente trabalho é parte dos resultados parciais de pesquisa, ainda em fase 
inicial, entre os Kaiowá e Guarani em situação de acampamento, no cone sul de Mato 
Grosso do Sul. A essa proposta, reunimos importantes elementos, como os mitos, a 
respeito da formação do Cosmo Kaiowá (MURA, 2006), à busca da Terra Sem Males 
(SCHADEN, 1964), a partir do contexto dos indígenas que travam uma longa luta 
política pelos seus territórios tradicionais, estando em situação de acampamento, 
muitas vezes, na beira da estrada (LUTTI, 2009). A escolha pelos acampamentos deve-
se ao fato primeiro de haver poucas pesquisas com estes grupos, e segundo, por estes 
estarem à margem tanto dos serviços sociais de saúde (através da medicina e 
tecnologia moderna) por não estarem submetidos ao aldeamento legal do Estado, 
assim como podemos constatar que estão à margem da sua própria prática da 
medicina tradicional, por não haver suficiente espaço e condições favoráveis para 
coletar os remédios naturais. Por outro lado, consideramos que, sendo a doença uma 
das expressões mais evidentes do (des)equilíbrio social de uma comunidade, 
percebemos que o sentido do tradicional conceito na etnologia sul americana, da 
busca pela Terra Sem Males trata-se, na verdade, da busca pelo Bom Viver, ou mais 
precisamente, o próprio território tradicional, onde se consegue praticar o teko porã – 
o “modo correto” de ser Kaiowá – expressando também a importância do Bom Viver 
numa escala material de viver aqui e agora, em suas terras, e em boas condições de 
vida e saúde. 

Palavras - chave: Kaiowá e Guarani; saúde; doença; bom viver; território. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho, ainda em fase inicial de desenvolvimento, é uma tentativa 
de aproximação entre a busca do bom viver entre os Kaiowa e Guarani de Mato 
Grosso do Sul, com a luta travada por territórios tradicionais, abordada pela interface 
da saúde/doença e a cosmologia destes povos. 

Estudar saúde indígena entre os Kaiowa e Guarani é mais que abordar 
evidentes e superficiais dados quantitativos de moléstias e enfermidades. Por isso, 
escolhemos uma abordagem qualitativa, que se seguirá em fases posteriores da 
prática antropológica do trabalho de campo.  

A saúde é, para estes indígenas, não somente um estado de conforto ou 
comodidade, mas também resultado de uma conduta. Esta conduta está intimamente 
ligada a dois fatores predominantes: primeiro, a postura do indivíduo, que deve estar 
atento às próprias regras de sua cultura, como dietas, em determinados estados de 
crises na vida Guarani (SCHADEN, 1964), e a prática de couvade, nessas principais 
crises, que estão presente principalmente no nascimento das crianças, nos ritos de 
perfuração labial masculina, no primeiro ciclo menstrual das meninas, na morte e na 
doença. 

O segundo fator leva em consideração epidemias ou doenças generalizadas nas 
comunidades, entrando em conflito com a solidariedade entre famílias destes grupos. 
Acusações de feitiçaria, desentendimentos e inimizades podem levar a (ou podem ser) 
desestruturação da unidade comunitária. O processo de cura, pela medicina 
tradicional ou pela biomedicina (quando esta reivindicada), podem trazer de volta o 
equilíbrio da aldeia. No entanto, para este procedimento acontecer, além das rezas e 
dos remédios, o território reivindicado aparece como o principal elemento na 
estrutura cosmológica dos Kaiowá e Guarani. 

A partir de análise da literatura antropológica, alguns elementos sobre este 
povo, como os mitos, indicam que, antes atrás do conceito da "Terra Sem Males" 
(SCHADEN, 1964), que se entendia como uma terra além, sem morte e doença, e 
abundante em alimentos, trata-se na verdade, da busca pelo Bom Viver (MURA, 2006), 
pois só é possível viver bem no seu território tradicional. No entanto, neste território - 
de onde foram expulsos - está sendo travado, na atualidade, uma longa e histórica luta 
fundiária, e é também só onde se pode vivenciar com efeito as práticas tradicionais. 

A escolha por indígenas em situação de acampamento é importante por eles 
constituírem grupos historicamente destituídos da tutela estatal e expropriados por 
fazendeiros (e pelo próprio Estado). Estar instalado em fazendas, ou em beira das 
estradas - nas proximidades de suas terras - distanciando-se das “reservas” legais, 
significa que a saúde, como fator indicativo do equilíbrio sócio cultural, apresenta-se 
também ela, à margem dos serviços sociais de saúde, e também à margem da 
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medicina tradicional, por não haver condições para seus rituais e suficiente espaço 
para seus remédios naturais e para suas práticas de cura. 

 

 2 - Saúde e Território Indígena - Direito ao Bom Viver 

Veremos, neste item, breve contextualização histórica do processo de 
expropriação dos territórios do povo Kaiowá e Guarani, assim como a situação 
particular da saúde, na situação de “reserva” e na atualidade dos acampamentos. 

2.1 Contextualização e procedentes históricos 

Os Guarani são um grupo indígena que pertence ao tronco linguístico tupi, de 
família linguística tupi-guarani e subdivididos em três grupos: Ñandéva, Mbya e 
Kaiowa (LUTTI, 2009, p.20). Esta divisão é feita pelas peculiaridades linguísticas e 
culturas materiais e não materiais (SCHADEN, 1964, p. 10). 

São também portadores de uma cultura muito depende e relacionada às 
florestas; lidam tradicionalmente com atividades de subsistência através da caça, da 
coleta, da agricultura e em menor quantidade, da pesca. Suas habitações tradicionais 
não são como conglomerados, mas estão dispostas em casas isoladas, espalhadas 
entre clareiras abertas da floresta, distantes umas das outras (SCHADEN, 1964, p. 33). 

Antes constituídas em casa-grande em até três gerações dentro do patriarcado, 
este tipo de habitação já não se adequa às novas condições sociais e econômicas. A 
família elementar começa a se sobrepor, dentro da unidade de produção e consumo, 
deixando de ser autossuficiente. Assim, a importância das roças cresce pela falta de 
espaço para caça e coleta (SCHADEN, 1964, p. 35-36). 

Esta nova adaptação das habitações e manuseios do território à subsistência se 
inicia a partir do contato com os não índios, no então sul de Mato Grosso, sobretudo a 
partir do século XIX, quando se inicia a exploração da erva mate, pela Cia. Matte 
Laranjeira, que detinha mais de 5.000.000 hectares arrendados (LUTTI, 2009, p. 26), 
utilizando-se da mão-de-obra indígena, mudando parcialmente o modo econômico das 
famílias Guarani (SCHADEN, 1964, p. 47). 

O enfraquecimento (em 1940) das companhias de erva mate leva ao 
fortalecimento de outras atividades agrícolas. Com as frentes colonizadoras, na 
chamada “marcha para oeste”, o Estado impulsiona, na década de 1940, as Colônias 
Agrícola Nacionais. Considerando as terras dos antigos ervais como “devolutas”, o 
governo concede titulações, realizando um processo de reforma agrária, 
desconsiderando as populações e os territórios indígenas (MURA, 2006; LUTTI, 2009). 
Começa, assim um processo de territorialização, ou ainda, aldeamento compulsório, 
que transferem à força os indígenas de diversos grupos em pequenos lotes (oito 
demarcações de reservas, através da SPI) onde não há condições de manter o ñande 
reko, o modo próprio de ser e viver como Guarani (LUTTI, 2009; MURA, 2006). 
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No estado de Mato Grosso do Sul, então Mato Grosso, é em 1943 que chega a 
CAND – Colônia Agrícola Nacional de Dourados – que distribui mil lotes de trinta 
hectares para os colonos, dando início aos conflitos interétnicos de disputa pela posse 
da terra (LUTTI, 2009; MURA, 2006). LUTTI explica: 

Conduzir os índios aos postos indígenas foi a maneira 
encontrada para liberar as terras para a exploração econômica, 
de tal forma que a resistência era tomada como uma recusa à 
ordem, um ato subversivo, digno de punição. Uma forma de 
puni-la era negando-lhes o acesso a recursos oferecidos pelo 
Estado apenas aos indígenas reservados. Aqueles que 
recusarem a territorialização na reserva eram considerados 
“desaldeados”, não recebiam nenhum tipo de assistência por 
parte do Estado [...] (LUTTI, 2009, p.30, grifo meu). 

No entanto, estas reservas impactaram na economia, na política e no sistema 
religioso, por elas não terem condições de sustentar as necessidades físicas e culturais 
destes grupos. As novas formas de estabelecimento, seja ela nas cidades, nas fazendas 
ou nas rodovias, são uma resposta política deste segmento. É também uma nova 
possiblidade de vivência, que exige novas adaptações sociais. 

Como grifado na citação acima de Lutti, os índios não aldeados, segundo a 
legitimidade dada pelo Estado, não poderiam receber nenhum tipo de assistência por 
ele. É preciso notar, ainda, que não somente o estabelecimento dos indígenas em 
situação de acampamento exige novas adaptações, sobretudo, de saúde mental e 
física. Uma vez estando na condição de acampamento, à beira das rodovias, o acesso à 
uma boa alimentação, higiene e medicina (tradicional e/ou moderna) torna-se algo 
escasso, dificultando a própria luta pela terra. 

2.2 Declaração dos Povos Indígenas e atual situação de saúde e território 

Continuamos este debate com uma breve análise dos direitos dos povos 
indígenas entre saúde e território, prevista na Declaração dos Povos Indígenas, que 
trata-se de um instrumento dos Direitos Humanos engajado no reconhecimento dos 
direitos fundamentais e universais contextualizado na realidade e na cultura específica 
desses povos. 

Ao adotar a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, em 2007, o Brasil 
assina que, “os indígenas tem direito à vida, à integridade física e mental, à liberdade e 
à segurança pessoal” (Artigo 7.1); e também que “em especial, os povos indígenas tem 
direito de participar ativamente da elaboração e determinação dos programas de 
saúde [...]” (Artigo 23). Além disso, determina que o Estado promova diretrizes para 
que promova e coopere com os direitos dos povos indígenas para que tenham a 
possibilidade de utilizar-se tanto de seus medicamentos tradicionais como usufruir os 
serviços sociais disponibilizados a todos, sem qualquer tipo de discriminação (Artigo 
24). 
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No entanto, para que se possa usufruir a plena saúde física e mental, os povos 
indígenas necessitam de seus territórios tradicionais, estes últimos, também 
garantidos no artigo 26 desta Declaração. Sabe-se, no entanto, que antes da 
Constituição de 1988, o Estado Brasileiro arrendou terras indígenas no sul do então 
Mato Grosso, para a Cia. Matte Larangeira, fundada em 1892 (MURA, 2006, p. 72), e 
posteriormente, com o fim do ciclo da mesma, o Estado concedeu as terras como 
“devolutas”, simultaneamente ao aldeamento compulsório, através da atuação da SPI 
(Serviço de Proteção ao Índio), instituindo oito demarcações reduzidas para vários 
grupos, liberando as demais terras para concessões e titulações entre os anos de 1915 
a 1928. 

Ao que se refere à terra, os Kaiowa e Guarani tem um contato cosmológico 
com ela, de tal maneira que a busca pela Terra Sem Males, presente em sua religião, 
aproximou-se da luta política de reivindicação de suas próprias terras, onde possam 
exercer, como em seu “paraíso”, em uma vida sem males e sem pobreza, suas 
tradições. 

A doença aparece como fator predominante para o desequilíbrio social e 
político, como mostra SCHADEN (1962): 

Em todo caso, também entre os Guaraní predomina a crença 
de que as enfermidades, pelo menos em sua maioria, 
encontram a sua explicação nas más intenções de pessoas 
conhecedoras e portadoras de recursos mágicos. O 
aparecimento duma epidemia ou de apenas uma série de casos 
de moléstia na mesma aldeia e em curto espaço de tempo 
pode, por isso, acarretar consideráveis consequências sociais, 
gerar desconfiança, a desunião ou até inimizades [...]. Passada 
a epidemia, não tarda a restabelecer-se o equilíbrio normal, e a 
autoridade do médico-feiticeiro, que tenha lançado mão de 
recursos mágicos e religiosos, ou do capitão, que tenha feito 
valer a sua autoridade policial para normalizar a situação pelo 
combate às forças contrárias, sofrem então incremento 
considerável (SCHADEN, 1962, p. 127-8). 

Estudar a saúde/doença é um caminho para entender como estas interferem 
no equilíbrio cosmológico Kaiowa e Guarani, na luta pela retomada da terra e na busca 
pelo estado do bom viver (MURA, 2006), e como o processo de cura tradicional e a 
medicina moderna podem visibilizar estes meandros políticos na vida dos indígenas 
em situação de acampamento. 

2.3. A Saúde entre os Kaiowa e Guarani em situação de acampamento  

A pesquisa sobre a saúde indígena entre os Kaiowa e Guarani, demostram 
problemas mais profundos que os evidentes, em especial, a partir da cosmovisão não 
pouco “apocalíptica”, em busca da Terra Sem Males (SCHADEN, 1964). Ao saber que 
todos os Ava tenderão a ir ao céu, a preocupação trata-se mais do plano terreno 
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(material) que espiritual. A Terra Sem Males prevê um espaço onde se realiza o teko 
porã, o "modo certo" de ser Guarani, ocupação e produção tradicional, alimento em 
abundância, livre da doença. Portanto, a doença passa a estar presente, quando 
expulsos, o seu território reivindicado.  

A doença é um problema de intensa preocupação, e faz parte de um dos 
estados de crise Guarani (SCHADEN, 1964, p. 85). As doenças podem ter dois 
surgimentos distintos: a primeira, de caráter de conduta – é preciso desviar dos 
espíritos de mortos através de cuidados especiais como o resguardo (akú) nos 
primeiros dias do recém-nascido por parte do pai, que se encontra em estado de 
couvade; a moça que tem primeiro ciclo menstrual também passa por akú; bem como 
os meninos kaiowa, ao engrossar a voz, passam pela perfuração labial, também 
exigindo resguardo e conduta. (SACHADEN, 1964, p. 85-91) A falta de conduta implica 
na doença dentro da família, quando não a morte por encantamento do anguery 
(espírito dos mortos) que vagam “por aí” (SCHADEN, 1964 p. 117). 

A segunda hipótese de surgimento da doença, sobretudo quando se há uma 
epidemia, é a feitiçaria. As pessoas portadoras de recursos mágicos, entre famílias-
grandes, líderes religiosos e políticos, muitas vezes são acusados de más intenções. 
Não somente a doença aqui acarreta consequências sociais: as acusações podem 
repercutir e gerar desconfiança, desunião e inimizade entre o grupo (SCHADEN, 1964; 
MURA, 2006). Observamos que com variações de intensidade, estas concepções 
permanecem na atualidade, na situação das reservas. 

No caso específico dos acampamentos, pode-se evidenciar o fato da 
valorização da tradição Guarani, contraposta ao que Schaden chama de aculturação. A 
autoridade do médico-feiticeiro (SCHANDEN, 1964), ou do xamã (MURA, 2006) realoca 
no momento de tensão, através da medicina e da religião tradicional, o equilíbrio 
cosmológico em busca da Terra Sem Males, ou do estado do Bom Viver (MURA, 2006), 
que Schaden (1964) descreve como boa aventurança, perfeição, vitória, livre da morte, 
da doença, da fome, da miséria e da pobreza (p. 165). 

Mura (2006) afirma que para os Kaiowa, ele já vivem o fim do tempo do bom 
viver (Ararapyre), contraposto ao Ára Ypy (tempo das origens) onde o a alma estava 
solidamente no corpo. A doença, neste momento, faz com que a alma queira se 
afastar do corpo, e o Ararapyre, como uma noção de castigo, aparece como uma 
avaliação do comportamento ou da conduta dos Ava. A partir dele, diminui os 
elementos vitais, como as técnicas de cura, os ñembo’e (rezas), as plantas medicinais, 
e os conhecimentos de agricultura e de atividades da caça e coleta (MURA, p. 228-
240). 

A necessidade ou desejo de manter unidos alma e corpo parece 
ser uma das preocupações mais relevantes para os kaiowa, e 
isto não somente para a vida extraterrena. Com efeito, a 
interpretação das doenças e as técnicas de cura estão ligadas a 
esta concepção, assim como os efeitos da feitiçaria [...] 
Interessa-me aqui colocar em destaque o fato de que, para os 
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índios, o que importa é viver bem, e isto significa ter a própria 
alma solidamente assentada no corpo e não perturbada, quer 
esta esteja na Terra ou no yváy de origem, na condição de 
kandire (MURA, 2006, 233-4). 

Outros elementos que são considerados conseqüência dessas 
mudanças comportamentais e de condutas tecno-econômicas 
são as pragas que se difundem pela Terra – como poluição das 
águas e do solo, plantas gramíneas e insetos que atacam os 
cultivares etc. – e as mudanças climáticas, como secas e chuvas 
de granizo. Finalmente, há também as doenças, as epidemias 
de “suicídio” e a proliferação de mortes violentas (MURA, 
2006, 240). 

Mura afirma que o problema deste povo é como conservar o bom viver na 
Terra, o que seria preservado pelo teko porã. O contexto sócio-ecológico-territorial 
influencia diretamente na recuperação do passado recente, isto é, na recuperação das 
práticas e conhecimentos tradicionais que possibilitam, através do contato com suas 
próprias divindades, o sentido cosmológico da vida terrena. 

A doença aparece como ameaça constante ao que todos os membros das 
famílias buscam nas formas de “bom viver” e no estabelecimento do padrão de vida. O 
estado da doença “sempre interpretado como denotativo de anomias sociais e 
cósmicas, transcendendo-se assim a dimensão puramente individual” (MURA, 2006, p. 
264) e concebendo a saúde como estado ideal na vida terrena. 

Há determinadas técnicas para se obter cura, sendo elas hierarquicamente 
instruídas para cura espiritual e a destinação para o corpo. A espiritual vigora nas 
plantas medicinais, ou em gorduras animais, como também nas orações (ñembo’e) 
sustentado na lógica de manter o ayvu no corpo, ou que o faça retornar, pois uma vez 
o corpo tomado por espíritos maléficos, o corpo atrai outras doenças, dificultando o 
retorno da alma do indivíduo doente. 

A prática doa medicina dos brancos é utilizado, sobretudo, no tratamento 
corporal e não precisamente espiritual, uma vez que ela não conduz para ética do bom 
viver Guarani, além de não sustentar melhoria para a infraestrutura dela. Explicam que 
para cada elemento que se pretende adquirir, que ayvu retorne ao corpo, ou quando 
deseja uma boa caça, uma boa colheita (entre outros), os indígenas recorrem a um 
ñembo’e específico. No caso de adquirir um elemento próprio dos brancos, os kaiowa 
estariam desprovidos de nembo’e para tal propósito, por não fazer parte do seu 
Cosmo, tornando o modo se ser branco ineficaz para o Kaiowa (MURA, 2006, p. 251). 

Ao contrário da MINAYO (2004), que entende que existe uma imposição de 
padrões culturais através da medicina (e suas respectivas tecnologias), podemos 
interpretar a partir de MURA que as tecnologias modernas são interpretadas de modo 
diferente, e que o valor da tradição não é deixado por elas. Estando a margem de duas 
medicinas, a tradicional – que não dispõem de espaço para cultivo e plantação de 
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remédios – e a moderna – que indefere o atendimento aos espaços não legalizados 
pelo Estado – podem dificultar o equilíbrio cosmológico do povo indígena em situação 
de acampamento, como também, impossibilitar a luta pela retomada da terra e da 
busca do estado do bom viver. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já anunciado, o presente trabalho trata-se de resultado parcial de 
pesquisa em fase inicial. Tratarmos a saúde como evidência no equilíbrio ou 
desequilíbrio cosmológico do Kaiowa e Guarani, é uma forma de dialogar tanto com 
elementos cruciais de sua cultura, como os mitos e as práticas de cura, como também 
analisar historicamente como o Estado participa inteiramente deste processo, seja 
negando aos “desaldeados” os serviços básicos de saúde, seja negando-lhes o acesso 
aos seus territórios de origem e/ou tradicionais. 

É notável também, dentro dos mitos sobre a criação do Cosmo e do povo 
Kaiowa e Guarani, como a terra, a reza e alma estão dispostas e relacionadas à boa 
saúde ou às moléstias. Através deste levantamento teórico literário, e posteriormente, 
com a pesquisa de campo, analisada pela observação participante, história oral e 
história de vida, poderemos averiguar em Laranjeira Ñanderú e no Curral de Arame, 
como se dá esta situação na realidade prática de sua história e atualidade. 
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RESUMO 

O principal objetivo deste artigo é desenvolver um diálogo inicial entre o que é 
Estudos Culturais, seu surgimento e buscar entender se estes estudos podem ser 
aplicados na temática da Cultura Indígena, em especial Kaiowá e Guarani que me 
proponho a desenvolver no doutoramento de Educação na Universidade Católica Dom 
Bosco. O enfoque que vislumbro é destacar a importância do campo dos Estudos 
Culturais relacionado ao desenvolvimento da cultura nas comunidades indígenas que 
estão vivendo em acampamento e que buscam se organizar para retomar os seus 
territórios que num momento anterior lhe foram retirados. Saber se as comunidades 
indígenas que vivem em situação de acampamento, apesar de viverem em precárias 
condições, conseguem manter vivas sua cultura e sua tradição. 

 

Palavras-Chave: Estudos Culturais; Cultura; Diferença. 
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1  INTRODUÇÃO 

No Estado de Mato Grosso do Sul hodiernamente, assiste-se à situação de 
muitas comunidades indígenas, especialmente Kaiowá e Guarani, que vivem fora de 
seus territórios tradicionais. Essas comunidades vivem à beira de rodovias, ou 
provisoriamente em reduzidos pedaços de terra, até que seja julgado o processo 
judicial que decidirá pelo retorno ou não ao seu tekoha. 

O tekoha se constituiria, dessa forma, como a base política, social e religiosa 
das comunidades, se manifestando principalmente em festas religiosas, decisões 
políticas, conflitos, ameaças sobrenaturais como a feitiçaria má contra alguém ou 
contra a comunidade (MELIÁ et al, 2008).   

Para Meliá (1990) o tekoha é um lugar onde seja possível viver bem e que as 
comunidades possam manter a sua cultura. Sendo assim, esse território 

[...] deve possuir espaço para agricultura, criação de animais, espaço 
para caça e coleta e que seja preferencialmente próximo de matas e 
córregos. Além destes aspectos físicos existem os aspectos sócio-
culturais-econômicos como a existência de grupos de famílias 
extensas – Te’ýi – que se relacionam e que mantêm sua forma 
própria de organização política e religiosa. Sendo assim, além de uma 
certa quantidade de terras suficientes para a sua reprodução física e 
cultural, os Guarani necessitam de uma boa terra, e não qualquer 
terra (MELIÀ, 1990). 

  Neste contexto, de forma bastante primária pretende-se levantar dados e 
pesquisar acerca da realidade cultural destas comunidades e especial como se 
transmitem culturalmente para as crianças e adolescentes Kaiowá e Guarani em 
situação de acampamento a educação tradicional e a educação formal. Se este tipo de 
educação tradicional e formal pode ser objeto de estudo dentro dos Estudos Culturais 
que abarcam em seu bojo a questão da educação como bem explicado no artigo de 
Marisa Vorraber Costa que diz: 

Se desejarmos pensar em Estudos Culturais em Educação na América 
Latina, isso implica, mais uma vez, refletirmos sobre os 
entendimentos compartilhados acerca desse campo ou desse 
movimento que cruza fronteiras, inaugura formas diferentes de 
pensar sobre quase tudo que acreditávamos resolvido, e não se quer 
estável, definitivo, certo, demarcado, aprisionado em territórios 
geográficos, disciplinares, teóricos e temáticos (COSTA et all, 2003, p. 
54). 

Assim, como estas crianças e adolescentes vivem em comunidades em situação 
de acampamento será que elas recebem uma educação formal dentro da escola que 
lhes possibilitem discutir, apresentar ou até argumentar os conteúdos que lhe são 
transmitidos. E, se assim for como lidam com esses mecanismos de aprendizagem 
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dentro da comunidade de acampamento. As práticas educacionais (pedagogia 
indígena) que ocorrem na comunidade em situação de acampamento são transmitidas 
de que forma, isto é, o que é transmitido como ensinamento cultural do povo 
indígena. Como são contadas as histórias da origem do povo, seus mitos, sua reza, 
seus conhecimentos medicinais, e como esses ensinamentos refletem-se na educação 
formal da escola e, sobretudo, saber se há a socialização desse conhecimento dentro 
da escola. 

2    Surgimento dos Estudos Culturais 

 Os Estudos Culturais emergem na Grã-Bretanha na década de 1970 na Escola 
de Birmingham. Destaca-se que nesse período havia uma discussão acerca dos valores 
tradicionais das classes populares do pós-guerra. Para Armand Mattelart; Érik Neveu 
(2004) com o desenvolvimento da segunda fase da revolução industrial a Inglaterra viu 
desenvolver-se em seu interior um debate original da cultura pelos grupos sociais 
emergentes. Segundo eles surge um empreendimento original que  

Podemos qualificar, portanto, a emergência dos Cultural Studies 
como a de um paradigma, de um questionamento teórico coerente. 
Trata-se de considerar a cultura em sentido amplo, antropológico, de 
passar de uma reflexão centrada sobre o vínculo cultura-nação para 
uma abordagem da cultura dos grupos sociais. 

[...] Os anos de 1970 verão o florescimento dessas temáticas. A 
escola de Birmingham explora as culturas jovens e operárias, os 
conteúdos e a recepção da mídia. Historiadores exumam as 
manifestações de múltiplas resistências populares (MATTELART, 
André; NEVEU, Érik, 2004, p. 14). 

Para Mattelart e Neveu (2004, p. 33) o grande expoente dos Estudos Culturais 
foi William Morris (1834-1896) por que ele soube interpretar as mudanças culturais 
ocorridas na sociedade do século XIX. Ele que foi arquiteto fundou uma empresa de 
decoração que interpretava a arte acadêmica com “modern style” e era um grande 
defensor do retorno à arquitetura gótica. Depois abriu uma editora e começou a 
publicar folhetins aonde criticava a contradição entre a cidade e o campo. Morris 
considerava a arquitetura como a “mãe de todas as artes e, por outro lado, como a 
arte que a todos abarca” (MORRIS, 1996, p. 96). 

Para Mattelart e Neveu “a visão poética de Morris constitui um momento 
decisivo na construção de um pensamento crítico em ruptura com o economicismo 
que marca a conflituosa história do movimento operário” (2004, p. 34). 

Evoluindo na pesquisa acerca do surgimento dos Estudos Culturais é 
importante ressaltar o nome de Richard Hoggart (1918-), como um dos pais dos 
Estudos Culturais. Foi o fundador do Centre for Contemporary Cultural Studies de 
Birmingham e que se destaca com a obra "The Uses of Literacy" (1957) que foi 
traduzida como “As utilizações da cultura”. Este autor estuda a influencia da cultura 
difundida em meio à classe operária pelos modernos meios de comunicação (2004, p. 



 

- 222 - 

 

42).  Na verdade esta obra trata-se de uma descrição autobiográfica do universo 
operário que vivencia na infância e a cultura sobre as classes operárias da metade do 
século XX. Na verdade a contribuição de Hoggart para os Estudos Culturais 
permanecem ligada a cultura popular e suas críticas permanecem profundamente 
marcadas pela desconfiança com a industrialização da cultura (2004, p. 45). 

Na esteira deste estudo histórico acerca dos Estudos Culturais, destaca-se 
ainda Raymond Williams (1921-1988) e Edward P. Thompson (1924-1993) que são 
ligados a formação de adultos das classes populares e com íntimo contato com a “nova 
esquerda”.  

Tanto Raymond Williams quanto Edward P. Thompson em seus estudos visam 
interpretar a historia a partir das lutas sociais e da interação entre cultura e economia, 
em que aparece a noção de resistência a uma ordem marcada pelo “capitalismo do 
sistema” (2004, p. 47). Segundo Maria Elisa Cevasco (2003), Raymond Williams 
“constrói um conceito de cultura histórico” que culmina com a ideia de que a “cultura 
comum ou ordinária pode ser vista como um modo de vida em condições de igualdade 
de existência com o mundo das Artes, Literatura e Música” (ESCOSTEGUY, 2001, 
pagina eletrônica).  

Convém fazer uma pausa para analisar detidamente a contribuição deste autor 
no desenvolvimento do conceito de cultura. Cevasco (2003) diz que Raymond Williams 
para elaborar o conceito de cultura partiu dos conceitos da teoria cultural marxista 
fazendo uma revisão deste conceito. Declarou-se um teórico do chamado 
materialismo cultural e não se afirmou como um teórico marxista. 

Inicialmente Raymond Williams apontou a complexidade de fixar um conceito 
de cultura, sem antes fixá-lo num contexto histórico específico. Em seu estudo tentou 
recuperar o conceito de cultura analisando desde o século XVI a ideia de que cultura 
nessa época era associada à ideia de cultivar alguma coisa. Disse que a partir do século 
XVIII o termo cultura ampliou seu significado para um conhecimento erudito que 
estava relacionado com o desenvolvimento da sociedade. Essa mudança, segundo ele 
ocorreu devido às constantes transformações ocorridas no campo social e 
principalmente econômico pela qual a Europa atravessava (CEVASCO, 2003). 

Segundo ele com o advento do iluminismo e principalmente a partir do século 
XIX o conceito de cultura principalmente na Inglaterra e França passa a ter seu 
significado questionado. O termo cultura começa a ser associado às questões de 
família, valores pessoais, vida intelectual e também a arte.  Raymond Williams afirma 
que isto se constituiu em um grande problema para a época, uma vez que o termo 
cultura passou a ser encarado como algo dado, distinto e fora da realidade. Para se 
contrapor a esse tipo de pensamento Raymond Williams fez então um resgate de 
algumas teorias culturais, dentre elas a teoria idealista e materialista (CEVASCO, 2003). 

Retomou os escritos de Marx e dos marxistas que não teriam aprofundado a 
ênfase da cultura no processo social material e também questionou a teoria idealista 
que previa uma separação entre cultura e vida material. Também atacou o 
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pensamento materialista mecanicista pelo fato desta teoria também reproduzir como 
os idealistas a separação da cultura e da vida material (CEVASCO, 2003). 

Em sua análise também levantou as ideias de língua, literatura e ideologia 
afirmando que só se pode pensar o que é cultura a partir da reflexão conjunta com 
esses conceitos. Na crítica ao tipo de marxismo mecanicista Raymond Williams 
recuperou os estudos de Mikhail Bakhtin que, segundo ele, seriam originais já que 
definiram a linguagem como sendo uma atividade social prática, dependente de uma 
relação social. Bakhtin trabalhou com a ideia de que a linguagem era consciência 
prática e, como tal, estava saturada por toda atividade social e a saturava, inclusive a 
atividade produtiva. Bakhtin trabalhou com a ideia de que a consciência era social, 
mas que deveria ser entendida em um processo dialético, uma vez que ela, em termos 
práticos, operava na transformação dos seres humanos (CEVASCO, 2003). 

Essa noção de Bakhtin retomada por Raymond Williams foi importante para ele 
retomar sua noção de cultura, no sentido de elaborar uma teoria materialista da 
cultura, com superação das concepções marxistas reducionistas que colocavam a 
cultura como superestrutura determinada pela infra-estrutura. 

Verifica-se que essa ideia da determinação para Raymond Williams influenciou 
também a sua concepção de forças produtivas, que para ele seria “um dos e todos os 
meios de produção e reprodução da vida real”. A cultura passou a ser vista por 
Raymond Williams como uma força produtiva, essencial na produção “de nós mesmos 
e nossas sociedades” (CEVASCO, 2003). 

A contribuição de Edward Thompson pode ser descrita no sentido de que ele 
influenciou o desenvolvimento da história social britânica, isto é, ele fez uma opção 
por uma história centrada na vida e na prática de resistência das classes populares. 
Sua obra mais conhecida é The Making of the English Working-Class (1963). Edward 
Thompson também faz uma releitura dos escritos de William Morris, aonde ele vê em 
Morris um dos primeiros críticos de um determinismo limitado que conduzia ao 
empobrecimento da sensibilidade, à primazia de categorias que negam a existência 
efetiva (na história e no presente) de uma consciência moral, à exclusão de toda uma 
zona de paixão imaginária (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 47). 

O Estado de Mato Grosso do Sul que possui a segunda maior população 
indígena do país, ao redor de 80 mil pessoas, segundo senso do IBGE (2010), e que 
estão distribuídos entre oito etnias oficiais e algumas ainda não reconhecidas pela 
FUNAI não pode ter a sua cultura negada. Dentre as comunidades indígenas de nosso 
Estado de mato Grosso do Sul, destacam-se os Kaiowá e Guarani, os Terena, Kadiwéu, 
Guató, Kiniquinau, Ofaié e Kamba. Os Kaiowá e Guarani com cerca de 45 mil pessoas e 
os Terena com cerca de 25 mil são os povos demograficamente mais importantes do 
Estado. 

Como se verifica cada comunidade indígena possui suas especificidades 
culturais e histórias particulares de contato com o que denominamos “sociedade 
nacional”. No caso do povo Kaiowá e Guarani, sua história é marcada, sobretudo após 
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a Guerra do Paraguai, por constantes imposições, invasão de seu território, esbulho de 
suas terras, entre outras violências. Inicialmente, entre o final do século XIX e início do 
século XX, foi o trabalho forçado na Cia Mate Larangeiras. Em seguida, após a 
demarcação de oito reservas pelo antigo Serviço de Proteção aos índios (SPI), 
intensifica-se, ao redor dos anos de 1930 o processo de colonização da região sul do 
Estado. Esta situação agrava-se com a criação da Colônia Agrícola da Grande Dourados 
(CAND), em 1943, quando sistematicamente o governo passa a titular as terras 
ancestralmente usadas pelos indígenas, consideradas “devolutas”, para colonos vindos 
de várias regiões do país.  

Com a introdução da monocultura da soja nos anos de 1970 e das usinas de 
cana na década seguinte, esta situação que já era grave, torna-se ainda pior, 
aumentando os índices de violência, desrespeito aos Direitos Humanos destes povos 
originários. 

Na década de 1970, como forma de resistência, o movimento indígena passa a 
exigir a interrupção deste processo de esbulho e a reivindicar a recuperação de parte 
do seu território. Uma das estratégias desta luta é fugir da situação de confinamento 
nas reservas e ocupar suas terras ancestrais. Muitas comunidades, dessa forma, vivem 
em situação de acampamento em beiras de estradas e rodovias, ou mesmo dentro de 
parte do seu antigo território, enquanto esperam os trâmites burocráticos da justiça. 

Na linha de raciocínio dos Estudos Culturais é ainda necessário falar de um 
quarto personagem que se chama Stuart Hall. Embora Stuart Hall não seja citado como 
membro do trio fundador do Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham 
é importante a participação dele na formação dos Estudos Culturais britânicos e isso é 
reconhecido unanimemente. Ele também fora influenciado pela New Left. Em relação 
a esta influência Stuart Hall observa: 

Isso emergiu no período dos anos 1960, quando se desenvolvia uma 
evolução maior na formação das classes. Havia muitas pessoas em 
transição entre as classes tradicionais. Havia pessoas de origens 
populares, formadas pela primeira vez nas faculdades ou nas art 
schools, que chegavam a cargos de executivos, que se tornavam 
professores e assim por diante. A New Left estava em contato com 
pessoas que estavam se movimentando entre as classes. Muitos de 
nossos clubes se encontravam em cidades novas, onde as pessoas 
tinham parentes que podiam ter sido trabalhadores braçais, mas elas 
mesmas tinham tido uma educação melhor, tinham freqüentado a 
universidade e voltavam professores (MORLEYet hall, 1996). 

Em 1964, Hall foi convidado por Hoggart para ser professor no Centre for 
Contemporary Cultural Studies de Birmingham aonde assume um papel de 
empreendedor científico e intelectual. Diferentemente dos demais fundadores Stuart 
Hall não é autor de livros de referência, mas produziu uma quantidade imensa de 
artigos além de ter sido coordenador da maioria dos grandes trabalhos coletivos do 
Centro. 
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Portanto, a partir deste eixo epistemológico dos Estudos Culturais aonde se 
verifica que o objeto cultura é pensado em relação a escola e seus ensinamentos 
tradicionais que se busca compreender como é importante estabelecer parâmetros 
para que as culturas existentes nas comunidades indígenas nos acampamentos sejam  
respeitadas e não ameaçadas.  O tema crianças indígenas, encontra-se respaldo na 
Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas e o respeito a sua 
cultura no art. 6º e artigo 15, II, respectivamente. 

Artigo 6. Todo indígena tem direito a uma nacionalidade. 

[...] 

Artigo 15  

1. Os povos indígenas têm direito a que a dignidade e a diversidade 
de suas culturas, tradições, histórias e aspirações sejam devidamente 
refletidas na educação pública e nos meios de informação públicos. 

2. Os Estados adotarão medidas eficazes, em consulta e cooperação 
com os povos indígenas interessados, para combater o preconceito e 
eliminar a discriminação, e para promover a tolerância, a 
compreensão e as boas relações entre os povos indígenas e todos os 
demais setores da sociedade (DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
2008, grifo nosso). 

Dessa forma, a efetivação dos direitos da cultura indígena também nos 
acampamentos indígenas no Estado de Mato Grosso do Sul não é de responsabilidade 
exclusiva da União, mas também dos Estados e dos Municípios, que são responsáveis 
por políticas públicas de proteção e são responsáveis por essas comunidades que se 
encontram em situação de acampamento principalmente com relação à educação das 
crianças e adolescentes dessas comunidades. 

O que se quer enfatizar é a problemática da situação de acampamento dessas 
crianças e adolescentes Kaiowá e Guarani em situação de acampamento e sua relação 
com a educação tradicional e a educação formal: a situação de desrespeito aos direitos 
básicos, como por exemplo, o direito de receber um tratamento igualitário na forma 
de desenvolvimento dos textos também em sua língua materna; o direito de não ser 
excluído das rodas de discussão na sala de aula e o direito de não sofrer o preconceito 
por fazer parte da cultura indígena no desenvolvimento do processo educacional.  

As crianças e adolescentes que vivem na comunidade em situação de 
acampamento, além de terem seus direitos básicos, como o direito a educação 
diferenciada, negados não têm respeitados os seus costumes, crenças e tradições. 

Diante desta situação, verifica-se ainda que há um expressivo contingente de 
crianças e adolescentes indigenas expostas às mais diversas formas de violência, 
comprometendo desta maneira, seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, 
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porquanto, tais situações, distanciam as crianças das escolas, provocam evasões 
escolares e priva significamente seus direitos elementares de cidadania e dignidade. 

De fato, essas crianças e adolescentes, vítimas de constantes violações de 
direitos encontram-se diante de um cenário desolador, onde o direito à vida, o mais 
elementar de todos os direitos não lhes é assegurado, pois estamos diante de um 
sistema judiciário que se sustenta em leis rigorosas e rígidas, mas que não se atenta 
aos direitos de povos indígenas e de crianças indigenas previsto no art. 227 da 
Constituição Federal de 1988 que diz: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

Sob essa ótica legal, torna-se muito peculiar o estudo dessa intrincada questão, 
em que reinam tantas peculiaridades e omissões e as autoridades judiciais não raro 
demonstram-se despreparadas para a efetivação de medidas garantidoras de direitos 
básicos fundamentais para as crianças e adolescentes indígenas, particularmente o 
acesso à educação e o respeito aos “processos próprios de aprendizagem”. 

Haja vista que são muitos os casos e que os direitos fundamentais das crianças 
e adolescente indígenas nas comunidades de acampamentos são transgredidos e 
violados, sob o argumento da não interferência à cultura das sociedades indigenas, 
situações essas que há o desrespeito veemente do direito à vida, à saúde, à 
integridade fisica, à segurança, à educação e a dignidade.  

Aduz CANTÚ (2012 , p. 46) que o verdadeiro enigma da questão encontra-se 

[...] 

exatamente no tênue limiar existente entre onde, exatamente, deve 
ser considerado um ou outro dos sistemas existentes paralelamente, 
porque os operadores de direito não são isentos no processo de 
discernimento e respeito à cultura indígena, ja que as impresões 
humanas são arcadas por valores culturais, históricos e familiares 
que por si sós, estabelecem diferenças. 

Cantú (2012, p. 53) alerta que o grande nó a ser desatado pelo direito não 

é recriminar uma sociedade por uma pratica realizada há anos pelas 
comunidades indígenas, mas perceber, que a cultura indígena, como 
todo cultura, também sofre mutações e transformações e o próprio 
indígena tem o direito de alterar sua cultura à medida que recebe 
interferências capazes de lhe proporcionar escolhas. 
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Por fim, ressaltamos a ausência dentro do nosso ordenamento jurídico 
brasileiro, de uma lei específica que verse sobre os direitos das crianças indígenas 
brasileiras, conferindo ao poder judiciário a verificação de que as garantias existentes 
inerentes a essas crianças estão sendo cumpridas e efetivadas presentes na: 
Constituição Federal, ECA, Resolução nº 91/2003 do CONADA, Convenção N. 189 da 
OIT, Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Convenção 
da ONU sobre os direitos da criança. 

Esta questão cultural é um fenômeno que precisa ser tratado e estudado de 
modo diferenciado, pois na maioria dos casos, acarreta problemas irreversíveis para as 
crianças e adolescente, assim, precisamos desconstruir a naturalidade que envolve 
esse fenômeno nas comunidades indígenas em situação de acampamento. 

3  A Cultura Kaiowá e Guarani 

Os Guarani ou Kaiowá e Ñandeva constituem dois povos indígenas geralmente 
chamados de Guarani na literatura antropológica, mas que se identificam e se 
percebem como etnias distintas em Mato Grosso do Sul e em outras partes da região 
platina. No Paraguai os Kaiowá são conhecidos como Paĩ-Tavyterã e os Guarani 
Ñandeva conhecidos como Xiripá ou Avá. 

 Do ponto de vista histórico, pode-se afirmar que a ocupação geopolítica da 
região de fronteira seguida pela exploração econômica, levada a cabo como política 
oficial do Estado Brasileiro após a guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança (1864-
1870), culminou no cerceamento territorial dos povos indígenas (Kaiowá e Guarani) no 
antigo sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Disso resultou no abalo da 
autonomia política, fragmentação das formas tradicionais de organização social e na 
fragilidade econômica presente nas comunidades atuais. 

 Nos últimos anos, sobretudo a partir da década de 1990, a produção científica 
sobre os Kaiowá e Guarani tem crescido significativamente, em especial se levada em 
consideração a atual realidade das dezenas de comunidades indígenas e a disputa 
territorial em Mato Grosso do Sul, sobretudo na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.  
 Apesar da existência dessa produção intelectual, constata-se certa ausência de 
estudos sobre crianças e adolescentes, especialmente aquelas que moram em 
acampamento. A ausência destes estudos denotam a existência de uma concepção 
arraigada no senso comum, qual seja a de que as crianças e adolescentes pouco 
influenciam nas decisões a respeito dos aspectos territoriais e negociações políticas. 
Isso porque não seriam “depositárias” dos saberes historicamente acumulados pela 
oralidade dos grupos, o que geralmente é buscado a partir da interlocução com 
pessoas adultas e idosas. 

 Neste sentido, acredita-se que as crianças e adolescentes indígenas 
desenvolvem profunda relação física, afetiva e simbólica com a terra, entendida aqui 
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como território, espaço próprio de constituição e vivência identitária. Esta relação é 
chamada pelos próprios indígenas de ñande reko61, quer dizer, “nosso jeito de ser”.  

Por este motivo, defende-se o estudo das formas de conhecimento que 
ocorrem nesta situação de acampamento nas relações com as crianças e adolescentes, 
adultos e com a educação. Neste sentido, a comunidade indígena na aldeia representa 
o centro de seu território tradicional, conhecido como ñande reta, o “nosso território”, 
isto é, o espaço para a continuidade de seu modo de ser e estar no mundo.  

Por isso é necessário desenvolver uma “pedagogia cultural” que possa incluir 
dentro das escolas outros estudos que possibilitem a interação e integração das 
crianças e adolescentes das comunidades indígenas em situação de acampamento 
para que seus saberes culturais também sejam aprendidos e valorizados. Segundo 
Costa (2003) 

Com base nesse entendimento, têm sido investigados tanto variados 
veículos da mídia jornalística impressa e televisiva, contemplando 
não só matérias ‘informativas’ mas também peças publicitárias, 
quanto produtos de entretenimento, tais como filmes, desenhos 
animados, seriados de TV; neles se têm buscado esquadrinhar seus 
‘ensinamentos’, pertencentes a uma gama também variada, valendo-
se daqueles referentes à própria educação (escola, ‘progresso’, 
professora, aluno etc.) e se espraiando para outros campos, como as 
lições sobre o bem e o mal, sobre o que é ser mulher, sobre o que ;e 
ser índio, sobre o que é a nação, sobre o que é natureza, sobre a 
tecnologia, sobre o nosso corpo, sobre a genética, sobre como nossa 
relação com os animais nos constitui ‘humanos’ etc (COSTA et all, 
2003, p. 56). 

Tendo em vista a situação histórica dos Kaiowá e Guarani no sul do estado de 
Mato Grosso do Sul, caracterizada por significativa perda do território tradicional, com 
a consequente fragmentação das relações sociais e com o ambiente, a realidade dos 
acampamentos é uma das tentativas de resistência e superação da imposição histórica 
do confinamento. Esta é uma realidade por si só provisória e, de certo modo, ainda 
muito pouco aprofundada em estudos antropológicos e pedagógicos, em especial a 
partir da realidade da criança e do adolescente na educação tradicional e formal. 

 Para abordar essas novas realidades, chama-se situação de acampamento, a 
forma de adaptação do conceito de situação histórica formulado por Pacheco de 
Oliveira (1988; 2012), bem como a situação e o papel das crianças e adolescentes 
neste contexto. Apresenta-se algumas questões sobre o assunto para tornar nossa 
reflexão mais fecunda: a) Em que consistem estes acampamentos? b) Quando 
começam a aparecer na região e quais as razões para a sua existência? c) Quem são os 
sujeitos crianças e adolescentes que neles vivem e como elas percebem esta situação 
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 Ñande reko pone de relieve este aspecto de diferenciación cultural, que incluye un tipo especial de 

organización social, una lengua y un lenguaje propio (con sus formas peculiares de ‘pensamiento’ y de 

‘simbolización’), una religión tradicional, una economía característica, una lengua propia. (...) El ñande 

reko hace que el Paĩ se considere, se sienta, se piense y se diga diferente. (MELIÀ et al., 2008, p. 105) 
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de acampamento? d) Como elas se organizam e desenvolvem seu cotidiano neste 
contexto? e) Que tipo de relação desenvolve com os adultos e com se desenvolve a 
situação de ensino e aprendizagem na escola e no acampamento? f) Qual a percepção 
dos conhecimentos aprendidos com a pedagogia indígena no acampamento? 

 Para entender a questão da cultura das comunidades indígenas Kaiowá e 
Guarani em situação de acampamento faz-se necessário entender como ocorreu a 
explosão demográfica nas reservas indígenas demarcadas entre 1915 e 1928 e o 
consequente desajuste na organização social e política tradicional dessas 
comunidades. É preciso fazer um breve histórico do processo de perda territorial 
diante do avanço das frentes de ocupação no antigo sul de Mato Grosso, atual Mato 
Grosso do Sul. 

 Para isso, inicialmente, este artigo busca embasamento teórico em estudos de 
antropólogos e historiadores que tratam do processo sócio-histórico e da organização 
social dos Kaiowá e Guarani: Melià; Grünberg; Grünberg (2008), Melià (1986), Schaden 
(1974), Brand (1997), Pereira (1999, 2004), Pacheco (2004), Mura (2006), Vietta 
(2007), Barbosa da Silva (2007) e Chamorro (2008), dentre outros. Esse estudo é feito 
aqui na tentativa de compreensão do violento processo de esbulho e de novas 
tentativas de territorialização segundo Pacheco de Oliveira (1998). 

 Por outro lado, a partir deste contexto histórico e sociocultural dos Kaiowá e 
Guarani, buscamos elementos para discutir a realidade das crianças e adolescentes 
indígenas, em particular as que estão em situação de acampamento. Para isso, 
contamos com alguns estudos recentes que ainda estão sendo absorvidos: 
Bergamaschi (2007), Gomes (2011), Cohn (2005), Landa (2005, 2011), Lopes da Silva & 
Nunes (2002), Nunes (2002), Nascimento (2006), Aguilera Urquiza; Nascimento (2011), 
Pereira (2002) e Tassinari (2001). Nestes trabalhos se evidenciam que a criança e o 
adolescente indígena têm um lugar importante nas relações estabelecidas dentro de 
sua sociedade particular e, também, na construção de suas identidades. Reconhecer 
isto é assumir que a criança e o adolescente indígena é um ser ativo na construção das 
relações em que se engaja, sendo parte integrante da sociedade, participante e 
construtora de cultura. Por isso, buscamos inserir efetivamente as crianças como 
sujeitos ativos na “construção e determinação de sua própria vida social, na dos que as 
rodeiam, e na da sociedade na qual vivem”, conforme pontuam Lopes da Silva; Nunes 
(2002, p.11). 

 Um dos aspectos culturais que precisam ser apresentados, dentre outros que 
se manifestam na comunidade é que no acampamento ocorre a reza tradicional para 
afastar os maus espíritos e acalmar o homem branco. Segundo Lutti,  

se o mau uso da reza é considerado como uma das causas da 
expropriação da terra, entende-se que a reza, ou a sua ausência, tem 
o poder de definir o futuro do homem. Logo, no acampamento 
tradicional possui um poder prático,concreto e específico: ela tem o 
poder de atuar diretamente nas situações de conflito, mostrando o 
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caminho e, segundo Bonifácio, “acalmando o branco” atuando em 
benefício do índio. (LUTTI, 2009, p. 67). 

 Até fins do século XX, grande parte dos estudos sobre os Kaiowá e Guarani 
tendia a considerar as reservas indígenas como a única consequência – e único destino 
– do esparramo promovido pelas frentes de expansão, termo este usado amiúde pelos 
próprios indígenas. No entanto, conforme explica Lutti (2009, p.35-36), nos últimos 
anos têm sido encontradas novas realidades históricas e sociais entre os indígenas. 
Isso demonstra a capacidade criativa de se posicionarem diante de situações históricas 
das mais adversas. Entre estas novas realidades estão os grupos que passaram a viver 
nas periferias das cidades, em acampamentos em margens de estradas e rodovias, 
além daqueles que ocupam pequenas áreas de antigos tekoha, geralmente ainda não 
regularizadas como terra indígena. 

 Do ponto de vista historiográfico e da literatura etnológica, os acampamentos 
indígenas surgem na região a partir do final da década de 1970. Aumentaram entre as 
décadas de 1980 e 1990, período em que ocorreram as primeiras demarcações de 
terras indígenas em Mato Grosso do Sul, realizadas pela FUNAI. Esse período coincide 
também com a eliminação dos últimos espaços de refúgio de fundos de fazendas, 
onde ainda era permitida a presença de famílias indígenas. 

 A intolerância dos proprietários de terras, preocupados com a possibilidade de 
demarcação de mais áreas indígenas, resulta na proibição da permanência dessas 
famílias nas fazendas da região. A partir de então, muitas famílias que recusaram a 
deslocar-se para as reservas permaneceram em áreas próximas a seus antigos 
territórios, ocupando margens de rodovias ou propriedades privadas. Outras famílias 
chegaram a ir para as reservas, mas não se adaptaram ao novo modo de vida, ou seja, 
ao processo de territorialização ali imposto, retornando para as proximidades de seus 
tekoha, fortalecendo o vínculo que possuem com a terra tradicional (LUTTI, 2009, 
p.39-40). 

 Pode-se afirmar, ainda com base nos estudos de Lutti (2009, p.40), que a 
intolerância em relação à presença dos indígenas nas propriedades rurais e a 
subsequente mudança para as margens de estradas e rodovias ocorrem, pois, no 
mesmo momento em que outros grupos Kaiowá e Guarani começaram a se mobilizar 
para a retomada de seus territórios. Este é o caso de Curral do Arame e Laranjeira 
Nãnderu, aonde a primeira comunidade indígena há mais de quinze anos luta para 
retomar seu tekoha e a segunda comunidade indígena que já adentrou em parte de 
seu território tradicional, em reserva legal da fazenda que se encontra em disputa 
judicial. 

 O etno-historiador Antônio Brand apresenta dados importantes para a 
compreensão da luta e retomada de territórios a partir de 1978. Em suas palavras: 

[...] As primeiras ações de recuperação de espaço dos quais haviam 
sido expulsos, que obtiveram êxito, iniciam-se a partir de 1978, na 
aldeia Takuaraty-Yvyvkuarusu, localizada no município de Paranhos. 
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Os índios dessa área foram, por diversas vezes, expulsos e 
transferidos para áreas próximas, porém, mantendo-se articulados, 
sempre retornavam. Quase simultaneamente a população das 
aldeias de Rancho Jacaré e Guaimbé, localizadas no município de 
laguna Carapã, é transferida, arbitrariamente, para área indígena dos 
Kadiwéu, município de Porto Murtinho. Lograram retornar as suas 
terras, dois anos após. Essas duas áreas foram em 1984, as primeiras 
a serem reconhecidas, como de posse indígena pelo governo, após 
1928 (BRAND, 2004, p. 141). 

 Dessa forma, pode-se reafirmar a importância da década 1980 como o período 
de fortalecimento das mobilizações indígenas para reaver áreas de ocupação 
tradicional. Uma das estratégias deste período é a retomada do que os próprios 
indígenas denominam de Aty Guasu, a “grande assembleia”. Trata-se da articulação 
política de várias lideranças Kaiowá e Guarani nesses grandes encontros periódicos e, 
também, o fortalecimento de alianças com pessoas e organismos da sociedade civil 
(ONGs, Universidades, pesquisadores etc.). Estas ações indígenas são fortalecidas por 
meio, sobretudo, do Artigo 231 da Constituição Federal de 1988, o qual reconhece aos 
indígenas os direitos de terem costumes, línguas, religiões e organizações sociais 
distintas daquelas válidas à sociedade nacional. No mesmo dispositivo constitucional 
consta ainda aos índios “os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens” (Art. 231, § 1º, CF 1988). 

 Entretanto, se por um lado o movimento indígena passou a obter alguns 
resultados, por outro lado os fazendeiros intensificam o processo de expulsão das 
famílias indígenas que ainda permaneciam dentro de suas propriedades. Dessa forma, 
como resposta ao processo de confinamento62 nas reservas e ao grande aumento 
populacional nessas áreas, os indígenas intensificam a busca de possibilidades de 
organização alternativas a esta situação. Este é o caso dos acampamentos em margens 
de estradas e rodovias e as tentativas de reocupação de seus antigos tekoha. 

 Neste momento, para compreender melhor os tipos de ocupação destes 
grupos indígenas, pode-se pensá-los como sendo uma forma alternativa de 
“modalidade de assentamento”, conforme proposto por Pereira (2007, p.3). Este 
conceito foi desenvolvido pelo autor a partir de uma categoria bastante comum na 
arqueologia, conforme pratica durante os estudos em parceria com Jorge Eremites de 
Oliveira (Eremites de Oliveira; Pereira, 2009, 2010, 2012). Segundo explica, o termo 
assentamento – do inglês settlement – é mais comum na arqueologia e pode ser 
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 Por confinamento entende-se aqui o processo histórico de ocupação do território Kaiowá e Guarani 
por frentes não-indígenas, que se seguiu à demarcação das reservas indígenas pelo SPI (a partir da 
década de 1910), forçando a transferência dessa população para dentro dos espaços definidos pelo 
Estado como posse indígena. Indica, portanto, o processo de progressiva passagem de um território 
indígena amplo, fundamental para a viabilização de sua organização social, para espaços exíguos, 
demarcados a partir de referenciais externos, definidos tendo como perspectiva a integração dessa 
população, prevendo-se sua progressiva transformação em pequenos produtores ou assalariados a 
serviço dos empreendimentos econômicos regionais (BRAND, 1997). 
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profícuo para analisarmos as diferenças entre a ocupação tradicional e as novas 
formas de ocupação do território, desenvolvidas a partir da chegada das frentes de 
exploração econômica na região. Por isso, essas novas maneiras de ocupar o espaço 
geográfico podem ser tratadas como diferentes “modalidades de assentamentos” 
(LUTTI, 2009, p. 43-44).  

Entre as modalidades de assentamento estão, com efeito, tanto a 
territorialização em reservas quanto à ocupação dos espaços alternativos a essas 
áreas, como é o caso dos acampamentos às margens de estrada e outras ocupações. 
Assim, a ideia de assentamento se refere à maneira como indígenas ocupam o espaço 
geográfico. No texto abaixo, Pereira (2007) trata destas novas modalidades de 
assentamento: 

Como a população kaiowá não se conformou em sua totalidade à 
situação de reserva, identifico algumas modalidades de 
assentamento que não estão diretamente associadas a esses espaços 
físicos, reconhecidos como terras indígenas. Assim, além das 
reservas, descrevo: a) os espaços sociais dos acampamentos 
mobilizados para a retomada de terras consideradas pelos Kaiowá 
como de ocupação tradicional; b) as populações que vivem em 
periferias de cidades; e c) as populações de “corredor”, 
caracterizadas por famílias isoladas e mesmo comunidades que nos 
últimos anos passaram a residir em caráter relativamente 
permanente nas margens de rodovias e estradas vicinais (PEREIRA, 
2007, p. 3). 

 Estes modelos de compreensão das formas de assentamento, ou de ocupação 
territorial atual dos Kaiowá e Guarani não esgotam todas as formas encontradas por 
estes grupos, haja vista a criatividade ante tantos desafios pela sobrevivência e 
reconquista de seus territórios tradicionais. Mesmo assim, estes estudos auxiliam na 
tentativa de entendimento destes fenômenos. 

 Assim, percebe-se, a partir desta breve situação histórica aqui apresentada, 
como ocorre a decisão de acampar em margens de estradas e rodovias, ou reocupar 
áreas que consideram seus tekoha. Na realidade, existem muitas formas de 
assentamentos Kaiowá e Guarani, dentre os quais estão os chamados aqui de situação 
de acampamento, localizados em margens de estradas e rodovias e com pouca 
visibilidade política. Talvez por isso ainda sejam menos considerados por certos órgãos 
oficiais, em especial a FUNAI. 

 A partir deste contexto é que a presente pesquisa procurará estudar e 
descrever as condições em que vivem os indígenas e suas crianças, as quais se 
encontram nos acampamentos e ocupações, bem como compreender quais as 
consequências para os distintos grupos que vivem nesta situação. 

BREVES CONSIDERAÇÕES 
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Neste ensaio nota-se que a partir das análises dos fundadores do Centre for 
Contemporary Cultural Studies de Birmingham é que surgiram os Estudos Culturais. 
Esse movimento que aderiu a Nova Esquerda apresenta um conceito de cultura 
atualizado a partir da visão histórica marxista. A concepção de cultura passou a ser 
melhor entendida por que deixou de ser vista como pertencente a uma esfera do 
imaterial para ser colocada no cotidiano dos seres humanos. A partir dos intelectuais 
da New Left a cultura deixou de ser encarada como uma esfera separada do social e 
passou a ser destinada como um processo central de nosso cotidiano e uma diretriz de 
luta no âmbito político e social. 

Nas palavras de Maria Cevasco a análise da cultura como teoria foi um modo 
de luta que possibilitou o surgimento dos Estudos Culturais e seu aprofundamento foi 
garantido pelos expoentes William Morris, Richard Hoggart, Raymond Williams, 
Edward Thompson e Stuart Hall que por meio de sua linguagem plural não cederam ao 
reducionismo respeito da linguagem cultural. Acerca da educação indígena e 
processos próprios de aprendizagem, como também a respeito da comunidade 
indígena dos Kaiowá e Guarani em Mato Grosso do Sul em situação de acampamento 
será necessário uma pesquisa de maior fôlego para estudar os casos em que as 
crianças e adolescentes não têm respeitos seus Direitos Humanos básicos, em especial 
quanto à educação.  
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RESUMO 

Este trabalho objetivou expor algumas causas apontadas na literatura como 
desencadeantes para o fenômeno do suicídio na população indígena Guarani/Kaiowá. 
A partir da literatura foram lançadas considerações sobre a diversidade culturais 
inerentes à comunidade. Os principais fatores apontados como desencadeantes para a 
causa do suicídio indígena vão desde a tomada de suas terras até a marginalização 
cultural (desemprego, conflito familiar, abuso de álcool e drogas, etc). Estes fatores 
parecerem ter provocado conflitos significativos no psiquismo dos sujeitos, o choque 
cultural foi devastador. Do ponto de vista psicanalítico supõe-se que existam no 
suicida indígena, impulsos inconscientes que nasceram do conflito entre as imposições 
da tribo e seus desejos internos. Quando membros da tribo se deparam com a escolha 
entre aquilo que é tradição versus aquilo que a ‘sociedade nacional’ lhes impõe, 
algumas pessoas não conseguem renunciar ao desejo pelo novo e abandonam sua 
cultura. O caráter de violação está em renunciar sua diversidade cultural (valores, 
crenças, mitos, costumes) e tentar se infiltrar em nova cultura, a qual corrompe e 
impõe novos valores, desrespeitando a subjetividade do grupo. Consta na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos que a cultura é objeto indispensável à dignidade e ao 
desenvolvimento da personalidade humana. Diante destas questões, entende-se que o 
suicídio indígena pode ser compreendido como um grito primal desta população, um 
pedido de socorro. Na impossibilidade de serem ouvidos, lançam mão de um meio 
cruel para manter viva sua cultura, o suicídio como um sinal de alerta para 
preservação da história e cultura do povo Guarani/Kaiowá. 

 

Palavras - chave: suicídio; psicanálise; indígena. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo objetiva contribuir para o desenvolvimento de novos meios de 
abordar o tema do suicídio indígena visto que este tema tornou-se um problema de 
saúde pública no Brasil. Mesmo que o suicídio indígena tenha sido considerado uma 
epidemia, nota-se que é pouco estudado com a profundidade que o fenômeno 
merece. 

Na região da Grande Dourados o grupo Guarani-Kaiowá faz-se presente e 
demanda atenção especial, uma vez que, a grande maioria de seus membros opta pelo 
suicídio ao invés de lutarem por seus interesses. Revelam grandes contradições no 
enfrentamento da vida. Às vezes, como grandes guerreiros, lutam pelas terras que um 
dia lhes pertenceu e, em outro momento, abrem mão da vida, imersos em valores 
culturais que são os determinantes de sua constituição histórica e mental. 

A seguir far-se-á a apresentação de conceitos gerais sobre o suicídio seguido de 
considerações acerca do suicídio indígena ressaltando algumas pesquisas feitas na 
área. Segue-se a isto um esboço sobre a epidemiologia do suicídio na cultura Guarani-
Kaiowá e contribuições a partir da teoria psicanalítica seguido das considerações finais 
sobre o tema proposto. 

2 SUICÍDIO 

O suicídio é um fenômeno de autodestruição humana no qual o sujeito, por 
determinado motivo resolve por um fim a vida. Cassorla (1985) trata o suicídio como a 
morte que alguém provoca a si mesmo de forma determinada, intencional e 
consciente.  De acordo com o autor o fenômeno do suicídio é constituído por uma 
longa cadeia de eventos que interagem entre si ou com componentes individuais, os 
quais resultam em uma rede de conflitos internos. Assim o suicídio:  

Trata-se de um evento que ocorre como culminância de uma série de 
fatores que vão se acumulando na biografia do indivíduo, e que 
entram em jogo desde fatores constitucionais até fatores ambientais, 
culturais, biológicos, psicológicos, etc. O que se chama “causa” é, 
geralmente, o elo final dessa cadeia. (CASSORLA, 1991, p. 20) 

 

Segundo o autor, estas causas representam conflitos mais primitivos que se 
organizam na infância e emergem na vida adulta. Poucas pessoas conseguem 
discriminar, de forma consciente, os agentes que desencadearam um sofrimento 
intenso e aparentemente sem explicação, os quais levaram a pessoa a cometer o ato 
suicida.  

Freud, ao longo de sua obra, apresenta algumas considerações a cerca do 
suicídio. Em seu estudo “Sobre a psicopatologia da vida cotidiana” (1901) encontra-se 
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explicações sobre as características do suicídio quando este tem intenção consciente 
ou inconsciente. De acordo com Freud (1901) o suicídio de intenção consciente ocorre 
em determinada época e local, ou seja, a vítima escolhe quando e como irá cometer o 
ato. Já o suicídio em sua intenção inconsciente aguarda determinada ocorrência 
propícia na qual o sujeito irá cometer o ato que será mascarado em dada situação.  

O exemplo a seguir pode ser ilustrativo. Um homem que após um 
desentendimento com sua esposa dirige-se a seu veículo e começa a guiá-lo 
apresentando estado de ânimo alterado. No transcurso de sua trajetória envolve-se 
em um acidente de trânsito. Neste caso, é possível crer que uma intenção inconsciente 
levou este sujeito a se envolver no acidente. O objetivo desta situação poderia ser a 
autopunição por se culpar pelos problemas conjugais. Neste sentido, o conflito 
vivenciado pela vítima, encontrou uma via e foi expresso em uma situação externa.  
Neste exemplo específico, Freud (1901) discute uma tendência do sujeito à 
autopunição que é expressa pela autocensura, que por sua vez é expressa nas 
situações externas. 

Cassorla (1985) corrobora com as ideias de Freud (1901) sobre o suicídio 
consciente e inconsciente ao afirmar que o ato do suicídio é consciente quando existe 
a intensão de se matar. A vítima utiliza-se de métodos como: envenenamento, uso de 
armas, pular de lugares altos, entre outros. Em sua forma inconsciente a pessoa pode 
fazer uso e abuso de substâncias lícitas e/ou ilícitas, como drogas, álcool, 
envolvimento em acidentes de transito, uso abusivo de remédio, entre outros.  

De acordo com Cassorla (1985) o ato suicida pode envolver diversos fatores, os 
quais podem se associar e conduzir o sujeito à autodestruição. Ainda segundo o 
referido autor, estes fatores podem ser classificados como agentes externos e 
internos.  

Os chamados agentes externos muitas vezes mobilizam os agentes internos 
que representam conflitos vivenciados pela pessoa em determinada época de sua 
vida. Os dois agentes podem estar relacionados ao manejo inefetivo de conflitos. Um 
exemplo disto pode ser os conflitos que envolvem a perda da pessoa amada, 
dificuldade em manter um relacionamento, escolha da sexualidade, chegada da 
velhice, surgimento do período da menopausa. Outros exemplos podem estar 
relacionados à situação socioeconômica vulnerável como o desemprego, fatores 
sociodemográficos, problemas intrafamiliares, problemas mentais graves como os 
quadros psicóticos, entre outros.  

É possível entender que as ações destes agentes podem gerar grande 
sofrimento nas pessoas e fazer emergir alguns conteúdos previamente recalcados. 
Assim sendo, pode ser o disparador de uma situação causadora de dor e sofrimento 
psíquico. 

Considerando a situação de perda ou de fantasia de perda do objeto, que pode 
ser uma pessoa ou situação, Cassorla (1985) propõe que o funcionamento psíquico é 
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decorrente do investimento feito neste objeto. Isto posto, a importância que se dá ao 
‘objeto perdido’ dependerá da força de ligação entre o ‘eu’ e o ‘objeto’. 

 Na perda deste objeto, essa ligação ou investimento tende a se desfazer 
gerando sofrimento ao ‘eu’ que não sabe o que fazer com a energia investida podendo 
ficar desorientado.  

Roosevelt Cassorla (1985) esclarece, ainda, que na situação onde as pessoas 
não conseguem manejar as perdas, é possível que emerjam sentimentos e fantasias, 
em relação a esta perda, que sejam causadoras de angustia e sofrimentos. De acordo 
com o autor (1985) estes sentimentos podem dar origem ao luto em sua forma 
patológica, qual seja, quando o sujeito adoece em função da perda do objeto. Assim 
sendo, as pessoas podem desenvolver culpa e/ou necessidade de punição. Segundo 
Freud (1915) no luto patológico existe a perda real e o mundo torna-se vazio. Quando 
há uma superação da perda do objeto amado e desejado o ego tende a se identificar 
com este objeto, o sujeito precisa retirar toda e qualquer ligação libidinal do objeto 
perdido, precisa substituir a perda e direcionar sua energia para o mundo externo. 
Assim ocorre o luto saudável. 

Algumas pessoas não conseguem fazer esta substituição, e assim, na 
identificação do ego com o objeto perdido, o ego passa a ser atacado por sentimentos 
ambivalente como amor e ódio.  Freud (1901) explica, ainda, que o suicídio é a 
possibilidade do desfecho de algum conflito psíquico. Do ponto de vista psicanalítico, o 
conflito gerado pela perda do objeto amado pode conduzir uma pessoa à ideação 
suicida.  

É notória que a compreensão sobre as causas do suicídio consiste em um 
estudo aprofundado e sensível dos determinantes psíquicos que conduziram àquela 
pessoa a escolha pela morte intencional. Este artigo tem como foco principal 
aprofundar as causas do suicídio na população indígena Guarani-Kaiowá, habitantes 
do aldeamento localizado no sul do Estado de Mato Grosso do Sul. O embasamento 
teórico está em algumas pesquisas sobre o suicídio nesta população. Há a exposição 
de algumas das causas apresentadas nestes estudos, as quais tentam explicar a 
ocorrência do suicídio nesta população. O recorte teórico utilizado é o psicanalítico, 
com a intenção de ofertar uma contribuição para o entendimento das causas 
geradoras da ‘epidemia de suicídio’ na população Guarani-Kaiowá.  

3 EPIDEMIOLOGIA DO SUICÍDIO INDÍGENA: CONTRIBUIÇÕES DE PESQUISAS  

De acordo com Jesus & Wenceslau (s.d.) o Estado de Mato Grosso do Sul é o 
segundo maior em número de população indígena, ficando atrás apenas do Estado do 
Amazonas. A Reserva Indígena conta com uma população de 12.000 indígenas, 
distribuídos entre aldeia Bororó e Jaguapirú. Seus habitantes são em sua grande 
maioria do grupo Guarani e Kaiowá, seguidos por Nhandeva, Terena e alguns mestiços. 

Segundo os dados oferecidos pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 
2008) durante os anos de 2000 a 2008 (DSEI-MS) ocorreram no Estado mais de 410 
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mortes entre o grupo dos Guarani-Kaiowá. De acordo com os dados apresentados por 
Brand e Vietta (2001) em sua analise gráfica da ocorrência do suicídio, nesta 
população, a região da Grande Dourados é uma das áreas mais afetadas pelo 
fenômeno e apresenta os maiores índices.   

 A maioria das vítimas é do sexo masculino, no entanto, nos últimos anos as 
mulheres estão elevando as taxas de suicídio por gênero. De acordo com os dados 
apresentados nas pesquisas realizadas por Cassorla e Smeke (1994), Brand e Vietta 
(2001), Grubitis, Freire e Nogueira (2011) e FUNASA 2008 a grande parte das vítimas é 
jovem adulto com menos de 29 anos. As pesquisas apontam o enforcamento como o 
método mais utilizado pelas vítimas de suicídio. Segundo Morgado (1991) o uso deste 
método acontece da seguinte maneira: 

 

O feitio do suicídio é sui generis: com um laço curto, garroteia-se o 
pescoço, sem que o corpo fique dependurado (às vezes os pés ficam 
arrastando-se ao solo). Não é um gesto cego, impulsivo ou repentino, 
como pretendem apresentar, e sim um rito, com vestígios na 
mitologia indígena que é encenado em circunstâncias agonizantes. 
(MORGADO, 1991, p. 586) 

 

Estudos realizados por Lovisi et al (2009) em sua analise epidemiológica do 
suicídio no Brasil, demostraram que o índice de suicídio para a região Centro Oeste é 
alarmante, e pode ser explicado pela alta ocorrência de suicídios na população 
indígena do município de Dourados. De acordo com os dados apresentados neste 
estudo o índice de suicídio na população Guarani-Kaiowá, foi registrado como dez 
vezes maiores que as taxas registradas no Estado de Mato Grosso do Sul e dezenove 
vezes maior que a média nacional.  

Nas pesquisas desenvolvidas por Cassorla e Smeke (1994) e Grubitis, Freire e 
Nogueira (2011) os principais e possíveis fatores prediletores para a ocorrência do 
suicídio na população indígena estão associados a problemas com o abuso de álcool e 
outras drogas, situação econômica precária, desemprego (falta de terras paras os 
trabalhadores desenvolverem suas atividades agrícolas), conflitos e desajustes 
familiares, saída dos indígenas de suas terras, imposição de novas religiões como 
também a imposição de culturas externas a cultura indígena que trazem novos 
costumes, valores e imposições das necessidades do mundo capitalista.  

Estudo realizados por Brand e Vietta (2001) e Siqueira (2007) apontaram a 
forte influência da colonização como fator principal para explicar a atual situação do 
povo Guarani-Kaiowá. Segundo Siqueira (2007) a situação em que se encontra esta 
população é resultado de um processo histórico o qual envolveu acontecimentos 
importantes como a Guerra do Paraguai, a Marcha para o Oeste, promovida pelo 
presidente Getúlio Vargas com o objetivo de ocupação dos novos territórios ainda não 
povoados. A exploração da erva-mate concomitante ao processo de colonização, o 
interesse pela mão-de-obra indígena e exploração de suas terras aliado a implantação 
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das fazendas, considerada o processo de maior impacto para a vida desta população. 
Segundo os referidos autores, o resultado desta exploração provocou a dispersão das 
famílias indígenas, as quais foram expulsas de sua terra de origem.  A maioria foi 
retirada a força pelo governo  que não teve o cuidado em respeitar as diferenças 
étnicas, culturais e religiosas de cada grupo, todo este processo foi de caráter 
devastador. Segundo destaca Siqueira (2007) o território para a população 
Guarani/Kaiowá se apresenta como espaço vital onde são desenvolvidas as relações 
sociais do grupo, “(...) é muito mais que um meio de subsistência. Ele é um suporte 
fundamental para a representação dos valores e práticas culturais e para a 
manutenção do bem estar e da reprodução de seus habitantes.” (SIQUEIRA, 2007, p. 
23).O autor aponta a seguinte observação: 

 Jesus e Wenceslau (s.d.) destacam que a terra ou tekohá é “(...) o elemento 
que garante a vida, que envolve todo um passado histórico com os antepassados, é o 
lugar da família presente, passada e futura. Onde pode rezar ter todo processo 
místico, produzir o imaginário (...)” (JESUS & WENCESLAU, s.d., s.p.).  

As cicatrizes desta devastação territorial e cultural são perceptível hoje. Suas 
marcas são o resultado da desestruturação política, religiosa, social e cultural 
decorrentes desta exploração. Sendo assim, infere-se que todo este processo de 
exploração pode constituir-se em um dos fatores desencadeantes para os conflitos 
que levam esta população a cometer o suicídio. 

De acordo com Outerial (2006) quando se perde as referências culturais, o 
sujeito sofre profundamente em sua identidade, este processo corresponde à 
dissociação da personalidade que conduz a diversos tipos de desajustamentos. 
Segundo o autor, a marginalização cultural é um dos principais desajustes vivenciados 
nesta condição, neste sentido os conflitos surgem da interiorização de novos valores, 
contrários àqueles de sua cultura, que não estão de acordo com os valores, normas e 
costumes de seu grupo.    

Corroborando esta ideia, Erthal (1998) em sua tese sobre o suicídio Ticuna na 
região do Alto Solimões, Estado do Amazonas, aponta que as ‘sociedades nacionais’ – 
termo que é utilizado pela autora em sua tese para se referir à sociedade não indígena 
– exercem grande dominação sobre a comunidade indígena. A ‘sociedade nacional’ 
impõe ao grupo indígena novos padrões de comportamentos e modos de pensar que 
antes não faziam parte de sua cultura. Aqui, mais uma vez, se repete fatores como 
degradação cultural, conflitos intrafamiliares, causando desestruturação na família 
como as brigas entre os pais, irmão e disputas hierárquicas na família, presença de 
casamentos incestuosos, divórcio, falta de espaço para desenvolvimento de atividades 
agrícolas, desemprego, consumo exagerado de álcool, presença de outras religiões, 
choques culturais, presença de transtornos psiquiátricos associados a outras 
patologias (como depressão e esquizofrenia), além da prevalência de sentimentos 
negativos vivenciados pelos integrantes do grupo, como por exemplo, a inveja e a 
vingança resultante dos problemas internos à aldeia.   
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As causas acima destacadas constituem subprodutos do impacto das 
transformações sociais que ocorrem dentro das aldeias, influenciados pela infiltração 
da ‘sociedade nacional’ ou cultura do ‘branco’, como também um resultado de 
conflitos internos vivenciados pelo grupo em relação a sua organização social e 
política.  

Estudos como os realizado por Erthal (1998) sobre o suicídio na população 
Ticuna do Alto Solimões no Amazonas, apontam, também, para a questão da 
religiosidade como outra causa que explica o fenômeno neste grupo. Segundo a 
autora (1998) este grupo tem uma percepção diferenciada do fenômeno. Para eles o 
suicídio pode ser o resultado de eventos místicos, como a feitiçaria, advindos de 
espíritos maus ou mesmo o próprio espirito daquele que se suicidou, e que agora 
caminha entre as casas em busca de vingança.  

Neste sentido os autores Cassorla e Smeke (1994) apontam uma ideia 
semelhante na população Guarani. Os Guarani acreditam que a causa do suicídio está 
associada à feitiçaria, por isso não se fala sobre o suicídio dentro do grupo. A alma da 
pessoa que se mata é chamada de angueré, que significa alma errante ou ‘espírito 
mau’ vítima de morte violenta podendo ser homicídio ou suicídio por enforcamento. 
Os Guarani-Kaiowá entendem que a alma do suicida “transforma-se em angueré, que 
passa a vagar de modo inquietante e, dependendo do tipo de morte (principalmente 
as violentas), aterrorizando, geralmente perto da casa onde morava”. (CASSORLA & 
SMEKE, 1994, p. 71) 

A indagação recorrente em relação aos fatores que desencadeiam o suicídio no 
grupo indígena Guarani-Kaiowá, implica na hipótese de algum tipo de desordem 
psíquica ou a falta de estrutura emocional que garanta aos membros do grupo 
indígena condições para melhor enfrentamento dos problemas vividos nas aldeias, 
sejam eles provocados por causas internas ou externas a ela. Afinal, problemas com o 
consumo de álcool, drogas, desemprego, desestruturação familiar, problemas afetivos 
entre outros, também estão presentes na sociedade não indígena. O que é 
preocupante em relação ao suicido na população indígena é o fato de que a grande 
maioria dos problemas deste grupo parece ser solucionada pela via da morte 
intencional. 

 

4 CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE 

De acordo com Cassorla (1985) para algumas pessoas o suicídio é enfrentado 
como tabu. Segundo ele, algumas famílias, por medo de sofrer retaliações da 
sociedade, pedem para que em caso de morte por suicídio a causa seja alterada no 
obituário, por isso as estimativas de morte por suicídio são negligenciadas. O medo 
pela retaliação é explicado pelo fato de que as pessoas ainda demonstram preconceito 
e discriminação. Em algumas culturas as pessoas não gostam de falar sobre o tema 
suicídio.  
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A agressão é sentida também pela sociedade como um todo, e isso 
explica porque o suicida comumente tem sido punido: pelo confisco 
de seus bens (na Idade Média, por exemplo), com retaliações a seu 
cadáver, impedindo-se cerimônias religiosas e enterro em cemitérios 
etc. (CASSORLA, 1991, p. 23) 

 De acordo com a literatura aqui estudada, o enfrentamento em relação ao 
sofrimento advindo dos casos de suicídio pelos indígenas da cultura Guarani/Kaiowa 
não difere muito da população não indígena. Neste caso as famílias das vítimas de 
suicídio ou vítimas de recidivas procuram não comentar sobre o acontecimento na 
comunidade. O medo de sofrer preconceito pelos integrantes da tribo é real, 
sobretudo, é marcado por uma questão cultural que dificulta o manejo em relação ao 
entendimento sobre o fenômeno.  

 A utilização dos conceitos psicanalíticos pode ajudar a levantar hipóteses e 
explorar questões mais subjetivas sobre o suicídio indígena. No campo mítico-religioso 
das crenças e das fantasias deste grupo, nosso objetivo é tentar compreender como 
eles enfrentam a realidade dentro da aldeia a partir de sua subjetividade, 
considerando que este grupo é constituído por crenças, costumes, mitos, 
conservadorismos, entre outros.  

Freud (1913) em seu texto “Totem e Tabu”, ressalta a importância do tabu nas 
relações sociais das sociedades primitivas. A comunidade Guarani/Kaiowá, revela a 
dinâmica central de seu funcionamento psíquico no que tange ao suicídio, norteado 
por suas crenças, mitos e costumes.  

É mister recorrer a Freud (1913) e verificar o significado da palavra tabu. O 
autor apoiou-se em Wundt para apresentar alguns significados da palavra, que via de 
regra, é traduzida de acordo com cada cultura. Para Wundt o tabu é representado 
como o código de leis mais antigo, é anterior a qualquer religião, e diz o seguinte:  

(...) abrange todos os costumes nos quais é manifesto um temor de 
certos objetos relacionados com ideias de culto ou de ações ligadas a 
elas (...) ou ainda: Se compreendermos por ele [tabu], de acordo com 
o significado geral da palavra, toda proibição (seja fundamentada no 
uso ou no costume, seja em leis explicitamente formuladas) de tocar 
em um objeto ou dele fazer uso para finalidades próprias ou de 
empregar certas palavras proscritas (...) (WUNDT apud FREUD, 1913, 
42-43). 

Ainda em “Totem e Tabu”, Freud (1913) propõe um paralelo entre os impulsos 
ambivalentes do tabu com aqueles presentes nas neuroses obsessivas. Elucida a 
compreensão a respeito da existência de atitudes obsoletas na sociedade que ainda 
promovem a conservação de determinados mitos, crenças, tradições e costumes que 
levam estas sociedades a agir de forma peculiar. De acordo com o autor o significado 
de tabu é discrepante, em algum momento é associado a algo sagrado em outro diz 
respeito a algo proibido ou profano, de modo geral é expresso como uma proibição ou 
restrição.  
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Considerando, portanto, o tabu como algo de caráter sagrado ou impuro 
compreende-se que quando associado aos mortos e/ou a influência de espíritos a sua 
violação é passível de punição. Assim sendo fica viável considerar os sentimentos de 
apavoramento apresentado pelos Guarani/Kaiowá em relação ao espírito daquele que 
cometeu suicídio. Ao tomar a morte em suas próprias mãos, suicidando-se, o indígena, 
fica a mercê da violação do tabu. Neste caso será seu espírito que receberá a punição 
de ficar vagando nas proximidades de sua ultima morada. Aos vivos resta o sentimento 
de pavor ao imaginar o espírito do morto vagando aos redores.  

Somando a esta observação, destaca-se o estudo de Foti (2004) sobre o ato 
suicida por meio de aperto na garganta ou sufocação, o jejuvy.  O autor explica que a 
alma anguê, quando é do suicida, pode ser mais perigosa que outros fantasmas, assim 
o indígena acredita que ela, a alma do suicida, pode voltar e levar outros membros do 
grupo a se matar, o espirito ou alma anghé voltará para se vigar daqueles que lhe 
fizeram mal.  

Retomando Freud (1913), é relevante destacar que o tabu em diferentes 
comunidades está a serviço da manutenção de sua cultura e pode atender aos 
interesses de suas autoridades. O problema em relação ao tabu é explicado pela 
violação deste. O próprio opositor pode se tornar um tabu uma vez que a fonte de 
violação está atribuída ao poder mágico, mana – influência mágica - assim como sua 
punição. Existe uma luta contra aquilo que é proibido pelo tabu e, ao mesmo tempo, o 
desejo de sua realização. Deve-se considerar o desejo inconsciente da pessoa 
desejante da violação. 

O tabu em relação aos mortos surge “do contraste existente entre o sofrimento 
consciente e a satisfação inconsciente pela morte que ocorreu”. (FREUD, 1913, p.83). 
Isto corresponde ao medo instintivo da morte, como também ao medo apresentado 
pelo individuo que projetou sentimentos negativos à pessoa morta durante sua 
existência, e que pela ocasião de sua morte, esta pessoa volte para se vingar. A 
vingança pode ser para membros da família ou comunidade que lhe projetou tais 
sentimentos. A partir de então surge uma autocensura-obsessiva no familiar da vítima 
ou membro da comunidade que passa a acreditar que de alguma forma provocou a 
morte da vítima.   

É bastante provável que este tipo de funcionamento psíquico que é gerador de 
tais sentimentos, esteja presente na cultura Guarani-Kaiowá, uma vez que eles 
apresentam sentimentos de medo e apavoramento diante da vítima que cometeu 
suicídio.  

São recorrentes os sentimentos de ambivalência emocional apresentados pelos 
familiares das vítimas ou membros da comunidade a eles ligados. A ambivalência 
emocional vista na alternância dos sentimentos de amor e medo em relação à pessoa 
morta ou sua alma. A alma ou espírito do suicida passa a ser temido pelos membros de 
sua família ou comunidade. Isto acontece devido às crenças e tabus vinculadas ao 
fenômeno que explica, também, o convite para realizar rezas no entorno das casas 
com a intenção de espantar o espírito mau. O luto é vivenciado de forma dolorosa. Sob 



 

- 246 - 

 

o aspecto analítico é importante ressaltar a premência em investigar como manejar 
sentimentos ambivalentes quando ocorre uma situação de morte intencional. Como 
diminuir o sofrimento em meio a sentimentos de temor em relação à pessoa morta. É 
a partir da compreensão deste caráter místico que se pode pensar no como agir em 
relação às famílias e comunidade.  

De acordo com Wundt citado por Freud (1913), em seus estudos com tribos 
primitivas existe uma forte “expressão e um derivado da crença dos povos primitivos 
no poder ‘demoníaco’”. Segundo o autor, este poder posteriormente se libertou desta 
raiz e se tornou algo do conservantismo mental. O próprio ato de realização de 
cerimoniais ou “benzedeiras” para espantar os espíritos maus, pode estar atrelado a 
essa transmissibilidade vinculada ao tabu. Corroborando este pensamento Freud 
(1913) destaca:  

A morte em geral é encarada como o mais grave dos infortúnios; daí 
acredita-se que os mortos estejam extraordinariamente com a sua 
sorte. De acordo com as ideias primitivas, uma pessoa só morre se 
for morta – pela magia quando, não pela força – e uma morte assim 
tende naturalmente a tornar a alma vingativa e mal-humorada. Tem 
inveja dos vivos e anseia pela companhia dos velhos amigos; não é de 
admirar que envie doenças para causar a morte deles (...). (FREUD, 
1913, p. 81) 

Apoiando-se, mais uma vez, em Freud (1913) e em suas ilustrações sobre o que 
se entende por tabu, compreende-se que qualquer pessoa que viole as proibições 
impostas pelo tabu, comete uma infração, ou seja, é um transgressor. No caso dos 
Guarani/Kaiowá, existe uma forte resistência em relação à morte por suicídio, pois 
uma morte como essa transgrede o tabu de preservação da vida. 

“A violação do tabu, torna o próprio transgressor em tabu” (FREUD, 1913, p. 
40). Entende-se que qualquer um que tenha transgredido determinada proibição 
adquire todo caráter de proibido. Isso explicaria, portanto, o medo dos integrantes da 
tribo relacionado ao retorno do espírito da pessoa morta por suicídio, ou seja, o 
transgressor volta para fazer novas vítimas.   

A escolha pela morte violenta representa a quebra do tabu de preservação da 
vida. Freud (1913) destaca o interesse sobre as proibições as quais estas pessoas estão 
sujeitas, tudo parece proibidos em algumas tribos. Estas pessoas não têm uma ideia do 
porque destas proibições, e se quer levantam questões que possam justificar sua 
lógica. Elas naturalizam estas interdições. Se violadas as leis e regras do tabu, quem o 
fizer será submetido à punição. 

Para Freud (1913) existe uma comparação entre as proibições do tabu e as 
proibições encontradas na neurose obsessiva. Segundo ele, estas proibições são 
destituídas de motivos e misteriosas em suas origens e mantidas por um medo 
angustiante, uma vez que a ameaça de punição não é externa, mas existe uma certeza 
interior de que a punição acontecerá.  
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O conflito entre os anseios e as proibições gera o temor pela punição que é um 
sentimento negativo. Sabendo-se que todo conteúdo reprimido procura encontrar 
uma saída ou um substituto, é razoável asseverar que no caso dos Guarani-Kaiowá a 
saída encontrada foi pela via mais extrema, o suicídio.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura pesquisada apontou diversos fatores reconhecidos como 
desencadeantes do suicídio indígena, os quais vão desde a tomada das terras até a 
marginalização cultural. O resultado deste movimento foi desastroso. Entendeu-se que 
a junção destes problemas provocaram conflitos significativos no psiquismo dos 
sujeitos.  

Do ponto de vista psicanalítico supõe-se que existam no suicida indígena, 
impulsos inconscientes que nasceram do conflito entre as imposições da tribo e seus 
desejos internos. Devem-se considerar, também, as influências externas ao grupo tais 
como: a mídia, seitas religiosas, mercado de trabalho, necessidade de consumo de 
tecnologias, desterritorialização, entre outros.  

O produto final do choque cultural nas aldeias trouxeram grandes prejuízos 
para a manutenção de sua vida e cultura. Os membros da tribo se deparam com a 
escolha entre aquilo que é tradição versus aquilo que a ‘sociedade nacional’ impõe a 
sua cultura, o sofrimento surge deste conflito, o choque cultural. O caráter de violação 
está em renunciar sua cultura, seus valores, crenças, mitos, costumes e tentar se 
infiltrar em uma nova cultura, que corrompe e impõe novos modos de pensar, de 
viver, e que não respeitam a subjetividade do grupo. O conflito nascido desta situação, 
quando não superado, encontra a via do suicídio como única solução possível.  

O conteúdo místico-religioso enraizado no imaginário da cultura indígena é 
responsável por promover sua manutenção. Este conteúdo auxiliou na compreensão 
do pensamento do grupo em relação ao que entendem pelo suicídio em sua 
comunidade. Foi possível compreender os determinantes que influenciam o ato 
suicida como, também, a reação dos familiares e demais membros da comunidade 
diante de uma morte violenta.  

Consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos que a cultura é objeto 
indispensável à dignidade e ao desenvolvimento da personalidade humana. É preciso 
resgatar a identidade do grupo, compreender a natureza de suas frustações, 
sofrimentos e angustias.  

Este estudo pretende, por meio das informações aqui trazidas, instigar a 
continuidade a aprofundar seus estudos sobre o fenômeno do suicídio, o qual parece 
ter tomado conta do psiquismo da comunidade indígena. Há indicadores de que o 
fenômeno do suicídio está se naturalizado nas aldeias e uma das consequências disto 
poderá levar o grupo a um caminho sem volta, a dizimação. Morgado, diz: “(...) a 
morte não é um aniquilamento do sujeito, e pode ser uma derradeira forma de manter 
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viva a cultura, ou do sujeito continuar vivo sob outra forma.” (MORGADO, 1991, p. 
594).  

Talvez o suicídio indígena possa ser compreendido como um grito primal desta 
população, um pedido de socorro. O suicídio não corresponde apenas ao fim de uma 
vida, mas representa também o grito agonizante pelo temor do fim de uma cultura. Na 
impossibilidade de serem ouvidos lançam mão de um meio triste para manter viva sua 
cultura. O suicídio como um sinal de alerta para preservação da história e cultura do 
povo Guarani/Kaiowá.  

6 RERERÊNCIAS   

Brand, A. & Vietta, K. Análise Grafica das ocorrências de suicídio entre os 
Kiowá/Guarani, no Mato Grosso do Sul, entre 1981 e 2000. Revista Tellus. Campo 
Grande – MS, 1 (1), p. 119-132, out. 2001. 

Cassorla, R. M. S.& Smeke, E. L. M. Autodestruição humana. Caderno Saúde Pública. 
Rio de Janeiro, 10 (1): 61-73, 1994. 

Cassorla, R. M. S. Do suicídio: Estudos brasileiros – Campinas, SP: Papirus, 1991. 

Cassorla, R. M.S. O que é suicídio. São Paulo: Editora Brasiliense, Coleção Primeiros 
Passos: 56, 1985. 

Erthal, R. M. C. O suicídio Ticuna na Região do Alto Solimões – AM. Tese para 
Obtenção do Título de Doutora para a Escola Nacional Pública – FIOCRUZ. RJ, 1998. 

Foti, M. V. A morte por jejuvy entre os Guarani do sudoeste brasileiro. Revista de 
Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v. 1, n. 2, p. 45-72, Dez. 2004. 

Freud, S. (1915). Luto e melancolia. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud, Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago. 

Freud, S. (1917 [1915]). A história do movimento psicanalítico artigos sobre 
metapsicologia e outros trabalhos. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud, Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago. 

Freud, S. (1901) Sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Edição Standard Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Vol. VI. 2º. ed. Rio de Janeiro: 
Imago.  

Freud, S. (1913) Totem e Tabu e Outros Trabalhos. Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Vol. XIII. Rio de Janeiro: Imago.  

FUNASA. Suicídios por aldeias. DSEI/MS. Brasília, Distrito Federal, 2008. 

Grubitis, S., Freire H. B.G., Nogueira, J. A. V. Suicídio de Jovens Guarani/Kaiowá de 
Mato Grosso do Sul, Brasil. Psicologia: Ciência e Profissão, 31 (3), 504-517, 2011. 



 

- 249 - 

 

Jesus, D. L. Wenceslau, M. E. Os saberes tradicionais dos Kaiowá de Dourados-MS. 
http://revistareflexosdaciencia.com.br/intranet/artigo/arquivo_pdf/OS%20SABERES%
20TRADICIONAIS%20DOS%20KAIOWA%20DE%20DOURURADOS-MS.pdf, acesso em 
14/01/213: 18:45. 

Lovisi, G.M. Santos, S. A. Legaly, L. Abelha, L. Valencia, E. Analise epidemiológica do 
suicídio no Brasil entre 1980 e 2006. Revista Brasileira de Psiquiatria. 31 (Supl 2), 86-
93, 2009.  

Outerial, F. H. O suicídio entre os jovens índios Guarani-Kaiowá: A violência da 
destruição cultural. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do 
grau de Especialista em Ciências Penais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Criminais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre, 2006. 

Morgado, A. F. Epidemia de suicídio entre os povos Guaraní-Kaiwá: indagando suas 
causas e avançando a hipótese do recuo impossível. Cadernos de Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, 7 (4): 585-598, out/dez, 1991. 

Siqueira, E. M. O Serviço de Proteção ao Índio e as Políticas de Desenvolvimento nas 
Reservas Kiowá e Guarani no Posto Indígena Benjamim Constant, 1940-1960. 2007. 
Dissertação (mestrado Acadêmico em Desenvolvimento Local) - Universidade Católica 
Dom Bosco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistareflexosdaciencia.com.br/intranet/artigo/arquivo_pdf/OS%20SABERES%20TRADICIONAIS%20DOS%20KAIOWA%20DE%20DOURURADOS-MS.pdf
http://revistareflexosdaciencia.com.br/intranet/artigo/arquivo_pdf/OS%20SABERES%20TRADICIONAIS%20DOS%20KAIOWA%20DE%20DOURURADOS-MS.pdf


 

- 250 - 

 

ALGUNS ASPECTOS  HISTÓRICOS E ORGANIZACIONAIS DO POVO 
GUARANI E KAIOWA  E O  CASO DOS KAIOWÁ DE PANAMBIZINHO63 

Joziane de Azevedo cruz64 

RESUMO 

 

O Estado do Mato Grosso do Sul, foi e continua sendo, palco de vários conflitos 
relacionados a terra. Conflito histórico esse que, de um lado, reúne como 
protagonistas os pequenos e grandes proprietários  e, por outro, grupos de 
indígenas que reivindicam algumas áreas que consideram parte de seus territórios 
de ocupação tradicional. Nesse cenário de disputas territoriais, de forma especifica, 
direciono o olhar para os Kaiowá de Panambizinho que, por mais de cinquenta anos 
lutaram pela demarcação, para o reconhecimento do seu território como terra 
indígena tradicional. Os kaiowá de Panambizinho,  passaram pelo processo de 
expulsão de suas terras por volta do ano de 

1940. Isto com a implantação  da  CAND  - Colônia  Agrícola  Nacional  de 
Dourados, 

situação  revertida  somente  no ano de 2004  com o reconhecimento  judicial  de 
que o espaço ocupado pelos não indígenas pertencia de fato aos indígenas. Dessa 
forma, esse trabalho possui como finalidade apontar alguns elementos históricos 
e organizacionais que  se  fizeram  presentes  no  modo  de  viver  dos  povos  
Guarani  e  Kaiowá.  Para realização  da pesquisa,  utilizou  –se como aporte teórico-  
metodológico  a etnografia  e para a coleta de dados, a pesquisa de campo e 
entrevista com pessoas idosas. 

 

PALAVRAS CHAVE: Território, Kaiowá, Panambizinho. 

 

 

 

                                                           
63 A discussão apresentada neste artigo constitui- se em um recorte da Monografia de 
conclusão de curso de Ciências Sociais/UFGD, intitulada -Ñembosarai Pegua Mitã Kaiowá- 
Brincadeira de criança Kaiowá, sobre a orientação do Dr., prof. Levi Marques pereira 

64 Programa de pós-graduação em Antropologia – Universidade Federal da Grande 
Dourados 
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INTRODUÇÃO 

A presente discussão  tem como finalidade  expor alguns  apontamentos 
concernentes  a historia e organização das etnias Guarani e Kaiowá na relação com 
o Estado Brasileiro.  Dessa forma, a partir, das situações  que ocorreram como as 
expulsões e reservamentos,  utilizo como exemplo o caso dos Kaiowá de 
Panambizinho  e como os mesmos  reagiram a esse processo de retomada de seu 
território tradicional. Que em um âmbito mais geral se relaciona a esse contexto 
maior no cenário brasileiro de conflitos entre Estado e outros agentes com 
propósitos  expansionistas  e civilizatórios  de um lado, e do outro, grupos 
indígenas, na luta e resistência pela não perda de seus territórios tradicionais. 

A  relevância  da  presente  reflexão  se  da,  no  sentido  de compreendermos,  
a importância que o território possui para os povos guarani e kaiowá. Nesse 
sentido o espaço físico e social ou o tekoha, onde se davam as praticas  especificas  
do grupo como:  as roças,  os rituais,  as relações  sociais estabelecidas   entre  
parentelas  como  em  casamentos,  os  nascimentos,  as aliança políticas,  entre 
outros  momentos  que ocorriam  com maior  frequência antes   das   expulsões   
territoriais   que   aconteceram   ao   longo   do  tempo, ocasionando os 
reservamentos e no cenário atual as reivindicações por direitos a  demarcação  de 
seus  territórios  e  a  liberdade  de  práticas  culturais  como garante a constituição 
brasileira. 

O texto esta dividido em três tópicos, no primeiro intitulado os guarani e 
kaiowá e a relação com o estado brasileiro, no qual discuto alguns eventos que 
tiveram grande impacto na vida desses povos, como a presença e a atuação da 
Companhia  Matte Laranjeira  e da Colônia  Agrícola Nacional  de Dourados (CAND),   
que   se  constituíram,   em   grandes   marcos,   responsáveis   pelas alterações  que  
aconteceram   no  território  sul  mato-grossense,   impactando assim, o modo de 
ser e de viver dos indígenas.  No segundo tópico,  trato da utilização da mão de 
obra indígena guarani e kaiowá no estado do mato grosso do sul e como essa 
situação  modificou  o ambiente natural e social, trazendo interferências  no modo 
de viver dessas etnias. E por fim, apresento um pouco da historia  dos  kaiowá  de 
Panambizinho,  uma Terra Indígena,  localizada  no distrito  de Panambi-  Dourados,  
que por  muitas  décadas  sofreu  os impactos decorrentes das medidas estatais 
expansionistas, como implantação da CAND, gerando  inúmeros  conflitos   entre  
colonos   e  indígenas,   quadro  esse  que começou  a  ser  revertido  no  ano  de  
2004  com  a  de  decisão  judicial,  com parecer favorável, reconhecendo aquele 
espaço geográfico como terra tradicionalmente indígena. 

Os Guarani e kaiowá e a relação com o Estado Brasileiro 

Para a realização da pesquisa elegi como ferramentas  metodológicas  a 
utilização dos pressupostos  da etnografia, como nas discussões  apresentadas por 
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Peirano (1995) Velho (1977), Da Matta (1978), Geertz (1978), contribuições teóricas 
que me auxiliaram a direcionar o olhar para o fazer antropológico. 

Neste sentido, por meio da pesquisa antropológica, foi possível compreender 
como se compuseram  algumas relações entre o grupo estudado e  o  Estado.  
Como  a  oportunidade   de  “sentir”   o  campo,  e  perceber   as possibilidades  que 
o campo de pesquisa apresenta, como a compreensão,  de diferentes situações 
vivenciadas e\ou apresentadas no discurso, levando assim a reflexão diferentes 
situações vividas pelas pessoas com as quais me propus a conviver e compreender 
algumas lógic as de pensamento do grupo. 

Para subsidiar a discussão, utilizo como referencial teórico os trabalhos 
desenvolvidos por Shaden (1974), Rossato (2002), Pereira (1999; 2004) Maciel 
(2005), autoras e autores, que possibilitam a compressão de diversos aspectos do 
viver das respectivas etnias. 

As invasões  e os impactos sofridos  pelos povos indígenas iniciaram-s e 

durante o período colonial. Com a finalidade principal de catequizá-los  e torná- los 
“civilizados e pacíficos” os colonizadores causaram danos irreparáveis para os 
índios brasileiros. 

Na primeira metade do século XX o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, criado 
em 1910, no período de expansão do Estado nacional, se empenhou em implantar  
um  processo  assimilacionista  entre  os  indígenas,  conforme  indica Lima (1992, p. 
155). 

[...]  formalmente  separado  das  ordens  eclesiásticas,  que  se teria a 
criação do chamado SPI, primeiro aparelho de poder 
governamentalizado instituído para gerir a relação entre os povos 
indígenas, distintos grupos sociais e demais aparelhos de poder. 

Um ano depois, em 1911 o SPI passou por processos de reformulações, 
reafirmando as questões indígenas já apresentadas, bem como delineando algumas   
outras,   conforme   argumenta   Lourenço  (2008)   cujas   mudanças estariam: 

[...] voltadas a garantir um tratamento diferenciado para as 
populações  indígenas  [...],  tendo  como  intuito  a  integração 
/incorporação dos índios  a sociedade nacional.  Esta política vem   
marcada   pela   concepção   de   garantir   o   ‘processo civilizatório’, 
em que o ‘progresso’ era o principio norteador das ações do estado 
nacional. 

O SPI foi reconhecido  por tratar das varias questões  relacionadas  aos 
indígenas,  mas seu caráter  institucional  foi posteriormente  refutado, devido à 
desaprovação de sua atuação, sendo destacado o caráter burocrático, 
extremamente  rígido, seu alto custo e sua inoperância.  Um segundo aspecto 
contraproducente  do órgão, foi a questão dos sujeitos que atuavam frente aos 
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Postos Indígenas  de todo o país, já que estes eram ocupados por militares  e 
trabalhadores  rurais,  que  não  possuíam  qualquer  preparação  ou  interesse pelas 
causas indígenas, muito menos pelos indígenas. 

No período da ditadura militar, a crise no indigenismo  oficial teve como 
consequência  a criação da FUNAI, Fundação  Nacional do Índio, ocorrido  em 

1967. A proposta era repensar as ações do SPI e de alguma forma atuar mais 
enfaticamente a favor, ou, juntamente com as comunidades indígenas. 

Assim, em meios aos ideais assimilacionista,  a FUNAI surgiu no cenário 
brasileiro  no final da década  de 60, no período  da ditadura  militar,  episódio 
esse que teve grande influência em seu posicionamento, enquanto órgão 
indigenista  oficial. A nova agência indigenista herdou não apenas  as marcas, mas 
também, muitos impasses do SPI e seus posicionamentos com o trato aos índios e 
as suas demandas. (LOURENÇO, 2008) 

Muitas das Medidas  estatais foram aplicadas  ou arquitetadas  de forma 
verticalizada,  não contemplando  a participação  efetiva  dos  principais 
interessados,   nesse  caso  os  diversos   grupos  indígenas   que, 
consequentemente,   não  atuaram  como  agentes.     Dessa  forma,  os  vári os 
grupos indígenas ficaram sujeitos, mais uma vez, as situações  que lhe foram 
impostas,  desconsiderando  assim,  seus  valores  tradicionais  de  organização 

social. 

A  compreensão   dos   aspectos   históricos,   em  especial,   das   etnias 
Guarani e Kaiowá reporta-se às alterações que ocorreram com a presença da 
Companhia    Matte   Laranjeira.    Quando   em   nome   dos   desbravamentos 
territoriais, denominadas  as frentes de expansão, estas etnias foram expulsas de 
suas terras originais, com a justificativa da abertura de novos espaços que 
permitissem a exploração dos ervais nativos. 

Com   seus   territórios   desfeitos   ou   expropriados,   esses   indígenas passaram  
pelo processo de reservamento  que teve inicio por volta de 1920. Sem escolha, 
eles se tornaram mão de obra barata nos ervais da Comp anhia Matte Laranjeira. 

Outro marco impactante  na história destes dois povos foi a criação da 
CAND  - Colônia  Agrícola  Nacional  de Dourados,  cuja  abertura   fomentou  o 
processo  de loteamento  das  suas  terras.  Fato  este  que  bem  exemplifica  a 
situação   da  terra   indígena   em   Panambizinho,   localizada   no   Distrito   de 
Panambi,  Município  de Dourados\MS.  Para os Kaiowá  em Panambizinho,  os 
impactos que a CAND causou no seu território tradicional foram mais fortes e 
desastrosas do que o impacto ocasionado pela Cia Matte L aranjeira. 

O  processo  de  perda  culminou  com  a  denominada  “marcha  para  o 
oeste”,  impulsionada   no  governo  de  Getulio  Vargas.  Esta  colaborou  não 
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somente   para   a  perda   territorial,   mas   também   ocasionou   impactos   na 
organização  desses povos como nos elementos  culturais  e linguísticos.  Suas 
tradições foram abaladas, vistos serem os indígenas  expulsos de suas terras, 
confinados65   posteriormente  em áreas  de reservas  demarcadas  pelo Governo 
Federal nos anos de 1915 a 1928 (BRAND, 1993; 1997). 

Neste mesmo sentido Rossato (2002) afirma que a falta da terra resultou em 
grandes problemas para os Guarani e Kaiowá, pois impossibilitou  as suas 

práticas cotidianas que caracterizam e definem seu modo tradicional ( tekoyma) de 

ser e de viver. Além do deslocamento cultural, os indígenas sofreram com a 
desorganização social provocada por estas restrições. 

A família linguística Tupi Guarani é constituída por três subgrupos. São 
eles:   Os   Guarani   Ñandéva,   Os   guarani   Mbya   e  os   Guarani   Kaiowá. 
Representantes   dessas  três  etnias  encontram-se  espalhados  entre  alguns 
países  da América latina como o Brasil, a Argentina,  o Paraguai  e a Bolívia, 
possuindo cada um desses grupos uma etnicidade própria, como encontramos na 
abordagem desenvolvida por Barth (1998), na clássica introdução sobre os grupos 
étnicos e suas fronteiras. 

Segundo Schaden (1974, p.2) os grupos  étnicos citados  anteriormente 
fazem parte do tronco Tupi Guarani, porém, “os Kaiowá são o único grupo, hoje em 
dia, que em face de estranhos,  não usam  a autodenominação  Guarani”. Esta 
descrição foi feita pelo estudioso em seu trabalho sobre os aspectos fundamentais  
da  cultura  Guarani  no  Brasil,  a  partir  de  dados  de  pesquisa realizada no fim da 
década de 40, quando esteve na cidade de Dourados e em outras aldeias do Estado 
do Mato Grosso do Sul. 

A autodenominação  “Kaiowá”  é utilizada  pelos  indígenas  Kaiowá  que 
vivem na terra indígena em Panambizinho.  Eles acreditam  ser diferentes  dos 
Guarani, o que foi bem acentuado por um dos professores indígenas local, em 
meio  a  conversas  informais:  “Nós  não  somos  Guarani,  somos  Kaiowá  e  a 
Língua Kaiowá é mais difícil que a Língua   Guarani”. Tal atitude demonstra  a 
necessidade  de afirmação  de identidade,  de diferenças  étnicas,  de pertencimento 
que norteiam as formas de pensar e de viver desses sujeitos. 

Benites  (2009),  antropólogo  Kaiowá,  afirma em sua dissertação  que o 
povo Guarani  é organizado  tradicionalmente  por famílias  extensas,  formando 
unidades  familiares,  habitando  em  um  mesmo  espaço  territorial,  cultivando 
suas roças, pescando e caçando para a sobrevivência do grupo, normalmente 
conduzido por um líder. 

                                                           
65

 Conceito utilizado por Brand (1997), em sua tese que aborda a discussão referente 
os impactos da perda da terra para as etnias Guarani e Kaiowá. 
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O  deslocamento  de  um  espaço  físico  para  o  outro  era  feito  pelos 
conjuntos de famílias e acontecia frequentemente pela busca de sobrevivência 
grupal, entretanto, esta mobilidade se dava sempre dentro de um espaço 
reconhecido como território exclusivo do grupo, denominado de tekoha guasu. 

A religião, a Teko marangatu66, é fundamental para a tradição Guarani. A 
vida religiosa norteia muitos momentos  e ações desse povo. Ela orienta quais os 
alimentos devem ser ingeridos pela mulher, durante a gravidez; o nome que a 
criança  receberá  pelo  chefe  religioso,  o  que  e como  se deve  plantar  os 
alimentos  e todas  as outras  ocasiões  que envolvem  o cotidiano  deste  povo. 
Neste  sentido,   Geertz   (1989)   compreende   que   a  religião   representa   a 
idealização de imagens representativas de significações do mundo. 

[...] Na crença e na pratica religiosa, o ethos de um grupo torna se 
intelectualmente  razoável  por  que demonstra  representar um tipo 
de vida idealmente adaptado ao estado de coisas atual que  a  visão  
de  mundo  descreve,  enquanto  essa  visão  de mundo torna-se 
emocionalmente convincente por ser apresentada como uma imagem 
de um estado de coisas verdadeiro,  especialmente bem  arrumado 
para acomodar  tal tipo de vida (GEERTZ 1989, p.67). 

Para os Kaiowá em Panambizinho,  com os quais  eu convivi durante  a 
minha  pesquisa  de campo,  atualmente,  em  meio  às transformações  que  os 
cercam,  muitos  rituais  e  práticas  religiosas  já  não  estão  sendo  realizadas. 
Segundo  entendem,  isso  acontec e  pela  ausência  de  elementos  naturais  e 
temporais que são necessários para a realização das suas práticas religiosas. 

Outro motivo apontado pelos indígenas para a não realização dos rituais 
religiosos  é a falta que se tem, entre  eles  mesmos,  de pessoas  preparadas para 
desenvolver tais procedimentos,  em especial o ritual do Kunumi Pepy que é a 
iniciação dos meninos  Kaiowá  para a vida adulta. Relatos dos indígenas apontam  
que o último ritual realizado  entre eles que marcou  a iniciação dos meninos 
Kaiowá na vida adulta, tendo o ultimo ocorrido em 1993 em Panambizinho. 

A morte do Ñanderu (chefe religioso) Paulito Aquino, em 2002, foi crucial para a 
interrupção  deste ritual, visto ser ele a última pessoa preparada  para efetuar  
esta celebração.  Sem o preparo  especifico,  exigido pela organização tradicional  
do povo torna-se impossível  à realização  de tal prática,  como nos explica Maciel 

(2005). Sendo assim, não há possibilidades presentes de que os meninos indígenas 

das terras de Panambizinho passem pelo ritual de iniciação para  a vida  adulta,  
resultando,  quem  sabe,  no esquecimento  deste  aspecto cultural, entre as novas 
gerações. 
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 Teko marangatu é o termo que designa a religião Guarani, sendo o modo de ser ou 
estar religioso. Ver mais a este respeito Rossato (2002). 
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A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA INDÍGENA GUARANI E KAIOWÁ NO ESTADO DO 
MATO GROSSO DO SUL 

No Estado do Mato Grosso do Sul, a mão de obra indígena foi e, ainda é 
utilizada,  em alguns lugares, de forma inapropriada  e até mesmo desumana. No 
entanto, os relatos registrados na historia oficial é unilateral, contados pelos 
“grandes personagens” e/ou as “grandes narrativas” e sendo reconhecido como os 
responsáveis pelo processo de “desenvolvimento” do Estado Sul mato- grossense 
(LOURENÇO, 2008). 

Esta  unilateralidade   gera   uma   espécie   de   invisibilidade   quanto   à 
participação   sub-humana   dos   indígenas,   principalmente   no  processo   de 
abertura e de implantação das fazendas que aqui formaram ao longo do século XX. 
Foi ainda desconsiderada a presença e a atuação dos indígenas que trabalharam  
duramente  nos ervais da Companhia  Mate Laranjeira  a partir da sua  instalação,  
juntamente  com  trabalhadores  paraguaios  e  outros trabalhadores   brasileiros,   
não  indígenas   que   viveram   sob   as   mesmas condições  precárias.  Aqui,  no 
entanto Brand (1997,  p. 5) destaca  o trabalho dos indígenas. 

A partir da década de 1890, quando se instalou, no território ocupado pelos 
Kaiowá/Guarani,  a Cia Laranjeira, iniciou seu processo de ocupação por diversas  e 
sucessivas frentes de expansão e ocupação não indígena. O impacto dessas frentes 
sobre  os  Kaiowá/Guarani   foi  diversificado.  O  trabalho  na colheita   da   erva   foi   
responsável   pelo   deslocamento   de inúmeras aldeias em função da exploração de 
novos ervais. 

No  trecho  acima  Brand  (1997)  discute  os  impactos  provocados  pela 
perda do território Guarani\Kaiowá  sobre a tradição,  demonstrando  a relação 
dos indígenas com a terra e a situação da sua utilização como mão de obra no 
período da Matte Laranjeira. 

A exploração  dos  ervais  modificou  muitas  características  do modo  de 
vida dos indígenas,  impondo  o deslocamento  dos homens  para as extensas 
jornadas  de trabalho,  o  que  os  obrigavam  a  permanecerem  longe  de suas 
famílias por longos períodos de tempo. 

Muitas dívidas eram obtidas nos períodos de trabalho nos ervais, 
principalmente   com   a  alimentação.   Os  patrões   criavam   mecanismos   de 
controle  para  com  os  trabalhadores,  impossibilitando-os  de  quitar  os  seus 
débitos, ficando os trabalhadores indígenas submetidos quase à escravidão. 

Ainda,  segundo  Brand  (1997),  o  afastamento  da figura  masculina  de 
suas  comunidades   e  com  o  seio  familiar,   por  longo  período  de  tempo, 
prejudicou o seu contato diário com os elementos tradicionais  do seu povo. A 
utilização  da  Língua  Materna,  a falta  das  comidas  típicas,  dos  círculos  de 
conversas, dos contatos com as rezas e com todos os demais elementos  que 
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constituem  e caracterizam  as tradições  culturais  Guarani  e Kaiowá  do Mato 
grosso do Sul foram todas suprimidas. 

Longe de suas comunidades e de suas parentelas os trabalhadores indígenas 
eram colocados sob uma disciplina rígida que se apresentava como forma correta e 
necessária, nos moldes da exploração capitalista. Diante desse novo modo de viver, 
imposto mediante os ideais assimilacionista da sociedade ocidental, os Kaiowá e 
Guarani, mesmo subjugados, nunca perderam sua identidade étnica. Passaram por 
períodos de escravidão durante o período de atuação da Companhia Matte 
Laranjeira, entre tantos outros episódios. 

Atualmente, o cenário se repete. Os trabalhadores indígenas são explorados 
da mesma forma, porém com o trabalho do corte da cana de açúcar nas fazendas 
perto e longe das suas famílias. 

Mesmo mediante os desbravamentos  territoriais, a perda de suas terras 
originais,    a   exploração    do   trabalho   e   tantos    outros    desafortunios    e 
adversidades,  os  indígenas  Kaiowá  nunca  deixaram  de  persistir  por  seus 
direitos  e pela sua aplicabilidade.  Com o apoio da Constituição  Brasileira,  de 
1988, eles encontraram  mais forças para revindicar os seus interesses,  agora 
garantidos pela Lei. 

Segundo Benites (2009, p.24), “De fato os Guarani é um povo resistente, pelo fato 
de ter vivido até hoje mantendo seu modo de ser, viver e falando sua língua  
materna,  apesar  de  serem  vítimas  diretas  da  interferência  colonial”. Estes 
aspectos,  apontados  pelo autor, são muito visíveis no caso dos Kaiowá em 
Panambizinho. Aspectos estes que descrevo a seguir. 

OS KAIOWÁ DE PANAMBIZINHO 

O processo de entrada na terra indígena de Panambizinho  se deu por 
intermédio  do  contato,  outrora,  estabelecido  na  UFGD  com  os/as 
acadêmicos/as   indígenas   em  uma  das  etapas   do  curso  de  Licenciatura 
Indígena  Teko Arandu,  sendo  estes  também,  professores  Kaiowá  na Escola 
Municipal Indígena Pa’i Chiquito localizada na referida comunidade. 

Durante a realização da pesquisa de campo estive acompanhada por um 
desses acadêmicos ou/e por membros de sua casa como sua esposa e filhas, que 
em alguns  momentos  cruciais  estavam  perto de mim, ajudando-me  para que a 
pesquisa pudesse acontec er. 

A ida à casa do capitão67  foi um destes momentos, pois eu precisava da 
sua autorização para conhecer a comunidade, e, consequentemente,  realizar o 
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 Cargo criado no período do SPI (Serviço de Proteção ao Índio), o capitão se constitui 
enquanto o sujeito que atua como  mediador das  relações  dentro  e fora dos  
territórios  indígenas,  nas  relações  com as instituições estatais e outros não 
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trabalho.  Outro  momento  foi para a apresentação  das  pessoas  participantes das 
pesquisas, pois necessitava conhecê-las e a ajuda do professor e de seus familiares 
foi imprescindível. 

Esse processo para a entrada no campo de pesquisa foi um elemento 
importante  para  a  compreensão  da  política  interna  existente  no  local.  A 
autoridade e credibilidade das lideranças locais em legitimar a minha entrada e 
permanência  no local foi notável.  A figura do professor  que me acompanhou em  
todos  os  espaços  possibilitou,  ainda  mais,  a  confiabilidade  necessária. Estes 
fatores, acredito, foram muito relevantes,  pois eu estava acompanhada de 
pessoas que gozam de prestigio político e religioso na comunidade. O que 
possibilitou e facilitou a minha circulação em várias ambientes e situações para a 
etapa da pesquisa de campo. 

Dessa forma, com o recebimento  oficial do alvará para andar  na terra 
indígena de Panambizinho, iniciei as visitas as casas dos sujeitos da pesquisa, as 
senhoras idosas e as crianças. 

Ao  chegar  a  uma  das  casas  na  terra  indígena  em  Panambizinho 
apresentei para uma das idosas, que colaborou para a realização do trabalho, a 
temática da pesquisa que eu pretendia desenvolver.  Expliquei que o objetivo da 
pesquisa era o de compreender quais eram as brincadeiras  e os jogos que as  
senhoras  idosas68,  daquela  comunidade,  lembravam-se  de sua  época  de 
criança. 

Segundo os seus relatos, na época em que ela era criança não existiam as 
demarcações  de espaço conforme  padrões  atuais. Todos  moravam  perto uns dos 
outros, num mesmo espaço, onde dançavam, rezavam, preparavam a chicha  
(bebida  típica,  fermentada  de  milho),  brincavam  na casa  de reza  e praticavam  
outras inúmeras  atividades  combinadas  e relacionadas  a estas. A partir  destes  
relatos  foi possível  identificar  e compreender  muitos  elementos que compõe  a 
cultura do povo Kaiowá  o que contribuiu  ricamente  para esta pesquisa. 

Hoje essas  configurações  assumem  uma composição  diferenciada  em 
alguns aspectos, como a localização da casa de reza que se encontra distante das 
casas das famílias. 

As  demarcações  de  espaço,  conforme  os  padrões  atuais,  a que  me referi  
estão intrinsecamente  ligados  à criação  do Estado de Mato Grosso  do Sul.  
Neste período, os conflitos entre a sociedade indígena e a sociedade não indígena 
se intensificaram  de modo alarmante. O interesse dos colonos pelas terras  
produtivas,  boas para o plantio causou  a expulsão  dos indígenas  das suas   

                                                                                                                                                                          

indígenas, se configurando assim, na maior liderança da comunidade. Ver mais em 
Rossato (2002, p.23). 
68

 De acordo com a utilização e definição do termo Idoso, usada pelo Estatuto do 
Idoso (2003), no qual considera idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. 
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terras   originais   localizadas    na   região   da   Grande   Dourados.    A 
permanência dos grupos indígenas nesses espaços era percebida e explicada como 
barreira para o denominado “progresso”.   Com isso, as autoridades constituídas   
optaram  pelo  reservam entos  compulsórios,   confinando-os   em terras 
delimitadas, com a justificativa de integrá-los a sociedade nacional. Pelo contrario, 
esta integração premeditada causou graves problemas sociais. Sem recursos da 
terra, os indígenas se sujeitaram  a posição de mã o obra barata e sofreram as 
implicações desse processo no seu modo de ser e viver. 

Esta realidade é demonstrada por Maciel (2005, p. 16) quando se refere à 
terra indígena de Panambizinho. 

A margem esquerda do Córrego Laranja Doce, afluente do Rio Brilhante,  
representa  tão  somente  uma  das  muitas comunidades Kaiowa que então 
ocupavam  essa região. Sua historia esta intimamente ligada a comunidade Kaiowa de 
Panambi, localizada no Município de Douradina, com a qual compunha no passado um 
único tekoha no período da colonização federal. 

As  terras,  que  compunham  o território  dos  Kaiowá  de Panambizinho, 
foram reduzidas  em apenas  a 60 hectares.  A persistência  do chefe religioso Pa’í 
Chiquito, reconhecido como o fundador dessa localidade, juntamente com outros  
indígenas  da  comunidade  em  se  negarem  a  sair  do  local  de  suas origens, 
permanecendo irredutivelmente  ali foi significativo para a recuperação de  suas  
terras.  Segue  abaixo  a  foto  de  Chiquito  acompanhado  de  outros Kaiowá  como 
Nelson que ocupava  o cargo de capitão  entre outros  parentes que eram unidos 
por laços consanguíneos, políticos, religiosos e de casamento (PEREIRA 1999). 
Pessoas essas que estavam presentes nesses momentos de persistência nas terras 
de Panambizinho. 

Aqueles indígenas que cederam ao processo de expulsão a não conseguiram  
permanecer  em  suas  terras  foram  enviados  para  a  Reserva Francisco Horta em 
Dourados. O território indígena, especialmente na área que compreende o 
Panambizinho foi, conforme aponta Maciel (2005, p.23) “loteado para a 
implantação  da Colonização  Federal  por volta de 1940”. A luta pelas retomada 
das terras indígenas perdurou por mais de 50 anos causando a desterritorializaçao 
dos Kaiowá da terra indígena de Panambizinho. 

Conforme  os escritos  de Pereira (2004, p. 222), os Kaiowá  viviam  em 
suas terras formando uma rede de alianças entre parentelas, a. 

[...] formação social Kaiowá, se apresenta como uma rede de alianças   
entre  parentelas   seria  constituída  pelo  feixe  de relações que 
conectam o sistema social ao entorno do qual se distingue, impossível 
de ser circunscrito apenas a um território. 

No  entanto,   a  desterritorializaçao,   provocado  pela  implantação   das 
colônias, trouxe para os indígenas conflitos irreparáveis, imediatos e totais. 
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[...] a implantação dessa colônia trouxe, para os Kaiowá, problemas 
bem  diversos  daqueles  criados  pela  Cia  Matte  laranjeiras.  A  Cia 
Matte laranjeiras interessava-se somente pelos ervais nativos 
localizados dentro das terras dos Kaiowá e pela mão de obra 
necessária para a exploração da mesma erva. Confrontavam se com 
eles, agora, com os colonos em busca de propriedade. Portanto, o 
conflito entre as comunidades indígenas e a CAND foi imediato e 
total (BRAND, 1997, p.75). 

Somente no ano 2004 os indígenas em kaiowá em Panambi receberam a 
decisão judicial, com parecer favorável,  reconhecendo  o espaço  geográfico como  
terra  tradicionalmente  indígena.  A  decisão  foi  tomada  por  meio  de pericias  
antropológicas  realizada  na  área,  sendo  o relatório  final  da  pericia realizado 
pela antropóloga Kátia Vietta. 

Atualmente,  oito  anos  após  a  demarcação  do  território  em 
Panambizinho,  os Kaiowá,  buscam  melhorias  para o lugar  onde  eles  vivem, 
recorrendo assim, para que haja o cumprimento dos direitos assegurados  pela 
constituição de 1988, que garante a ocupação dos territórios tradicionalmente 
indígenas e suas praticas como as crenças e seu modo cultural de viver como um   
todo.   Para  isso,   recorrem   a  políticas   especificas   que   atendam   as 
necessidades  e as  demandas  locais,  inevitavelmente  gerando  processos  de 
negociações  entre os elementos  que constituem  o modo de ser e de viver do 
não índio e o os elementos  que constituem o seu próprio modo de ser e viver 
tradicional. 

Ainda, que tenham  a garantia de suas terras  os indígenas  Kaiowá  em 
Panambizinho   continuam   a  lutar  por   melhorias   para   a  comunidade.   A 
aproximação com os não indígenas suscitou neles a necessidade e o desejo de 
mudanças.  Estabelecendo  diálogos  buscam  os recursos  da tecnologia,  sem, 
portanto, na medida do possível, se desligarem.   Esforçam-se  em valorizar  o seu  
modo  tradicional  ensinando-os  as  novas  gerações,  preservando,  desta forma, a 
memória viva do povo. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Na presente reflexão, busquei expor alguns aspectos históricos e 
organizacionais  do povo Guarani e Kaiowá, no Estado de Mato Grosso do Sul. 
Apresentei alguns eventos que tiveram grande impacto na vida desses povos, como  
a presença  e a atuação  da Companhia  Matte  Laranjeira  e da Colônia Agrícola 
Nacional de Dourados, que se constituíram em grandes marcos, responsáveis   
pelas   alterações   que   aconteceram   no   territóri o   sul   mato- grossense, 
impactando assim, o modo de ser e de viver dos indígenas. 

Apesar  dos  processos  de expulsão  e reservamentos  compulsórios  no 
estado,  as  etnias  Guarani  e  Kaiowá,  não  abandonaram  o  modo  de  viver 
especifico de cada grupo étnico, ainda que houvesse transformações  em seus 
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territórios  e algumas  mudanças  em sua organização  social devido  a falta de 
espaço  para sua praticas  como  as  religiosas  e econômicas  de subsistência como 
a caça e pesca. 

Assim,   como   o  caso   dos   Kaiowá   de   Panambizinho   que   foram 
grandemente   impactos   pela   presença   da  CAND,   dividindo   suas   terras 
tradicionais  por  muitas  décadas  com  os  colonos,  já  que  grande  parte  dos 
indígenas  se recusou  a irem  para reservas.  Ate receber  no ano  de 2004  o 
parecer judicial reconhec endo tal território como Terra Indígena. 
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ALIMENTAÇÃO TERENA E SUAS RESSIGNIFICAÇÕES NA SOCIEDADE 
DO CONSUMO 

Gabrielle Franco do Amaral (UFMS) 

gabrielleamaral1@hotmail.com 

RESUMO 

Este trabalho resulta da investigação sobre os saberes alimentares de uma 
comunidade indígena Terena, residentes na aldeia Água Azul, pertencente a Terra 
Indígena Buriti, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, MS, Brasil. O foco 
deste artigo é realizar uma conexão da alimentação indígena Terena e a ‘pressão’ 
social da sociedade do consumo, procurando explanar sua trajetória, os percaussos em 
sua história e as ressignificações dos hábitos alimentares na aldeia. Para isto, este 
trabalho valeu-se das contribuições teóricas da Antropologia da Alimentação, da 
Antropologia do Consumo e Sociologia, além de trabalhos sobre o povo Terena e 
especificamente os indígenas de Buriti. A metodologia de trabalho adotada foi a 
pesquisa qualitativa, fundamentada na coleta de informações e observação 
participante, a fim de entender a especificidade do cotidiano das famílias Terena. 
Outro recurso metodológico foi a realização de entrevistas semiestruturadas, com 
pessoas de 20 à 70 anos de idade. Os resultados deste trabalho apresentam alguns 
aspectos da vida Terena, os valores e práticas alimentares da atualidade, dando 
especial atenção aos saberes e práticas alimentares, a culinária Terena e suas 
especificidades enquanto grupo. 

Palavras - chave: Antropologia da alimentação; Antropologia do Consumo; Índios sul-
americanos; Práticas alimentares. 
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1. INTRODUÇÃO  

O campo da alimentação é um complexo de várias abordagens no meio 
acadêmico, predominando, historicamente, nas ciências biológicas, em seguida, pelas 
ciências humanas e tem se intensificado pelo interesse crescente dos estudos 
acadêmicos interdisciplinares, que propõem análises pautadas na relação entre as 
diversas áreas do conhecimento, conduzindo um diálogo entre as disciplinas e 
enriquecendo o tema estudado.  

Nota-se, especialmente nas Ciências Sociais, os trabalhos desenvolvidos por 
viés antropológico, político ou social que tratam das relações entre grupos sociais, 
abordando a compreensão de suas diferenças, as maiorias sociais desfavorecidas, os 
“modismos” estabelecidos socialmente, o consumismo de produtos industrializados. 
Por outro lado, as ciências biológicas tratam das prevenções e cura de doenças e dos 
hábitos alimentares sociais que implicam na atualidade a relação de cuidados com o 
corpo para a qualidade de vida. Devido a gama de abordagens permitidas pelas 
Ciências Sociais e pela escassa produção acadêmica no Mato Grosso do Sul voltada 
para a Alimentação (este ato biológico e social, fruto das primórdias relações entre os 
homens e presente na contemporaneidade de todos os seres humanos) este artigo 
apresenta um estudo baseado na Antropologia da Alimentação, Antropologia do 
Consumo, Sociologia e estudo de campo com uma comunidade indígena. 

O estudo da alimentação em sociedades indígenas surgiu do interesse em 
desvendar as particularidades de vida das comunidades indígenas ao mesmo tempo 
conhecendo a Antropologia da Alimentação, sua essencialidade a toda vida humana e 
social, percebe-se que as análises de estudo com comunidades indígenas se pautam 
em outros focos no estado e o campo alimentar apresenta menos evidência, apesar de 
estar relacionado a todos os outros temas que tratem de comunidades indígenas. Com 
isto o interesse em aprofundar os conhecimentos sobre a alimentação destes povos e 
através de estudos iniciados em novembro de 2010, com o Grupo de Pesquisas em 
Populações Indígenas (GEPPI- UFMS) foi realizado um Trabalho de Conclusão de Curso, 
em Ciências Sociais, intitulado “Alimentação Terena: Um estudo das práticas e saberes 
alimentares na aldeia Água Azul, MS”. A partir disto procurou-se aprofundar as 
análises de pesquisa em conjunto a problemática da vida relacionada a alimentação na 
contemporaneidade, hábitos que nutrem deficientemente o corpo e que se 
mecanizam o ato destes comensais fazendo com que o ato alimentar seja colocado em 
segundo plano frente as circustâncias de trabalho e atividades cotidianas, necessárias 
para prover (através do capital) as necessidades básicas das pessoas, especialmente a 
alimentação. 

Com isso, este artigo apresenta um estudo antropológico da alimentação e as 
considerações do estudo realizado em uma comunidade Terena, moradores da aldeia 
Água Azul, pertencente a Terra Indígena Buriti, localizada no município de Dois Irmãos 
do Buriti, MS, Brasil. 

Considerando que o povo Terena tem grande expressão demográfica no estado 
do MS, assim como outras comunidades indígenas pertencentes a outras etnias, além 
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de contribuirem com seus saberes tradicionais na vivência e cultura da população sul-
matogrossense, os Terena têm apresentado várias ressignificações em seus hábitos 
alimentares e estes aspectos serão pautados no decorrer deste trabalho.  

Assim, entende-se que este estudo é o início de um olhar sobre saberes e 
práticas alimentares Teréna, um universo que não se esgota e se remodela a cada 
momento na vida destas pessoas. Aqui se apresenta breve resultado frente a gama de 
comunidades e práticas alimentares indígenas, mas que pretende contribuir para 
perspectivas futuras de outros trabalh os que contemplem a alimentação indígena do 
MS. 

2. ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO E ANÁLISES SOCIAIS DO ATO ALIMENTAR  

O ato humano de se alimentar é uma ação biológica necessária a todo e 
qualquer ser vivo. Por esta condição indispensável a vitalidade humana, os grupos 
sociais organizaram, em sua história, processos adaptativos particulares, conforme o 
tempo, espaço e saberes tradicionais construídos por sua trajetória, que pudessem 
garantir condições para sua sobrevivência. Estes processos enriquecem o “comer” para 
além dos caracteres nutritivos para o corpo humano. 

Ao investigar a alimentação de uma sociedade, inúmeros elementos são 
passíveis de serem analisados em meio as práticas alimentares de seus comensais, são 
os caracteres humanos e sociais do alimento para a comunidade. Eles estão imersos 
em todas as práticas em torno das comidas, como na obtenção do alimento, no 
preparo das refeições, no tempo em que estas ocorrem, com quem e como são 
consumidos estes alimentos. Com o estudo destas práticas alimentares se pode 
desvendar uma série de informações a respeito da organização social de uma 
sociedade, já que indiscutivelmente os hábitos alimentares compõem a totalidade 
cultural (CONTRERAS, 2011). 

O interesse acadêmico pela investigação social do alimento é recente no campo 
da Sociologia e Antropologia. As primeiras definições na área se deram a partir dos 
anos 80, admitindo a alimentação como um viés da Antropologia Social. Com este 
desvendamento, alguns teóricos das Ciências Sociais passaram a investigar o campo 
alimentar em sua essêncialidade na vida social (CONTRERAS, 2011). 

Marcel Mauss define o fato alimentar como um “fato social total” considerando 
que a alimentação está presente em todas as áreas das culturas vividas e instituições. 
De fato a vida humana e suas atividades cotidianas estão relacionadas com a 
alimentação, comer é uma ato necessário e está presente no dia-a-dia de todos os 
indivíduos, suas características sociais passaram a ser investigadas, não há muito 
tempo, exatamente pela “quebra do gelo” que admitia o alimento, apenas, como um 
elemento biológico para a manutenção vital dos seres vivos, percebendo-se através da 
reflexão e observação das culturas sociais que o ato alimentar e os alimentos, além de 
nutrir os organismos, formam significados sociais que comunicam muitas informações 
a respeito dos mesmos (CONTRERAS, 2011). 
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Posteriormente, a Antropologia da Alimentação passou a investigar a interação 
entre Biologia, Ecologia e seus aspectos humanos e sociais, constatando que as 
interações sociais e culturais entre os próprios indivíduos são estabelecidas também 
pelo ambiente natural em que se vive. Esta relação entre ambiente e convívio social é 
uma perspectiva trabalhada por Morin, em 1973, que conceitua a alimentação não 
apenas como um “fato social total” mas como um “fenômeno humano total” 
(CONTRERAS, 2011). 

Os primeiros trabalhos de pesquisa sobre este tema na Antropologia estiveram 
em torno da religiosidade do alimento, isto porque as práticas de totemismo, 
antropofagia, sacrifícios humanos, além de outros tabus para a sociedade ocidental 
eram práticas ainda não desvendadas e fruto de muitas curiosidades para pesquisas 
em campo com comunidades tribais (CONTRERAS, 2011). 

Com a escola britânica funcionalista, os focos sobre a alimentação se voltam 
para a investigação das funções sociais da alimentação. Esta corrente teórica faz uma 
analogia da sociedade com as funções de um organismo vivo e no caso da alimentação 
procura desvendar a ligação nos processos que vão desde a busca do alimento até o 
seu consumo. “Para os antropólogos funcionalistas, a alimentação é um instrumento 
básico na socialização dos indivíduos e, consequentemente, imprescindível para a 
perpetuação do sistema social” (CONTRERAS, 2011, p.44) 

A escola culturalista norte-americana, apesar de apresentar poucos trabalhos 
em relação a Antropologia da Alimentação, apresentou investigações sobre a 
alimentação, relacionadas a aspectos psicológicos, como os hábitos alimentares e suas 
formas de influências sociais, pela cultura, imitação e condição social local, não 
esquecendo das pressões exercidas pela própria sociedade (CONTRERAS, 2011). 

A corrente estruturalista, representada por Claude Lévi-Strauss, esuda as 
relações estruturais, através das quais se originam os significados culturais, ou seja, 
propõe que qualquer estudo pode levar a uma estrutura geral ou padrão universal, por 
isto utiliza a analogia com a linguística, já que um tronco linguístico dá origem a outras 
linguas, apesar de tudo utilizar a metodologia estruturalista não significa o alcance de 
um conhecimento final do estudo. O maior foco deste grupo intelectual foi analisar a 
‘cozinha’, os significados e estética dos alimentos e das refeições (CONTRERAS, 2011). 

Sobre as obras de Levi-Strauss percebe-se a ênfase nas oposições binárias na 
alimentação. Em O cru e o cozido, de 1991, são apresentados alguns mitos do povo 
Terena, como a origem do tabaco e da linguagem e outros a respeito da origem do 
fogo e conseqüentemente da culinária dos povos de descendência Aruák (tronco 
lingüístico do qual se originam os Teréna, etnia foco deste estudo). O mito da origem 
do fogo e os demais ligados a origem de animais e suas relações com a natureza, estão 
permeados de valores simbólicos em torno da alimentação e da sua relação de 
harmonia com a natureza. O ponto comum entre todos os mitos de origem do fogo é 
que “Antes de conhecerem o fogo e o cozimento dos alimentos, os homens estavam 
reduzidos a colocar a carne sobre uma pedra para expô-la aos raios so Sol. Por meio da 
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carne, atestava-se assim a proximidade entre o céu e a terra, entre o Sol e a 
humanidade” (LEVI-STRAUSS, 1991, p. 331). 

Na Antropologia da Alimentação brasileira o antropólogo Roberto da Matta é 
um teórico que abordou o assunto em seus escritos, em O que faz o brasil, Brasil? 
(1984 p. 55) Expõe a diferenciação entre o alimento e a comida, admitindo que, 

[...] Nem tudo o que é alimento é comida. Alimento é tudo aquilo que 
pode ser ingerido para manter uma pessoa viva; comida é tudo que 
se come com prazer, de acordo com as regras, mais sagradas de 
comunhão e comensalidade. Em outras palavras, o alimento é como 
uma grande moldura, mas a comida é o quadro, aquilo que foi 
valorizado e escolhido dentre os alimentos; aquilo que deve ser visto 
e saboreado com os olhos e depois com a boca, o nariz, a boa 
companhia e, finalmente, a barriga [...]. 

Percebe-se em estudos de cunho antropológico da alimentação, uma ênfase no 
caráter social deste hábito biológico e social dos seres humanos, isto porque as 
memórias relacionadas às comidas e as práticas alimentares, apreendidas pelo próprio 
meio social em que se vive apresentam um caráter essêncialmente coletivo, isto se 
manifesta também nos momentos de integração da sociedade, como em uma reunião 
entre familiares e/ou amigos, onde as comidas são parte da “boa” recepção” das 
pessoas às quais o anfitrião recebe, estabelecendo proximidade entre estes indivíduos 
e manifestando o sentimentos que colaboram para a socialização. 

A partir das teorias sociais em torno da alimentação os trabalhos acadêmicos 
que tratam destas investigações têm sido mais frequentes nos ultimos anos, tendo 
tendência crescente nas Ciências Sociais. Esta pequena passagem das teorias da 
Antropologia e Sociologia da Alimentação procurou demonstrar a gama de teorias e 
possibilidades que o assunto garante. É claro que muitos outros teóricos fazem 
complemento a este assunto, porém tratou-se dos clássicos e primeiros teóricos, que 
então motivaram outros seguidores para desvendar a alimentação. 

3. CONHECENDO O POVO TERENA 

Os índios Teréna constituem os últimos remanescentes da nação Guaná no 
Brasil. Os Guaná são provenientes da região do Chaco paraguaio no período colonial, 
constituiam-se em torno da agricultura e sobre esta construção econômica, se 
organizavam socialmente em aldeias (grupos locais) de caráter expansionista e 
guerreiro. Os primeiros relatos sobre esses povos vieram de cronistas do século XVIII 
que utilizavam o termo Guaná como um designativo espanhol para os Txané, índios de 
língua Aruák que habitavam a bacia do rio Paraguai. A denominação Guaná englobava 
diversos subgrupos Aruak-Txané, inclusive os que migraram para o lado oriental do Rio 
Paraguai, na atual região do Mato Grosso do Sul (AZANHA; LADEIRA, 2004). 

A história dos povos Terena no estado de Mato Grosso do Sul foi marcada pela 
Guerra do Paraguai, esta passagem histórica foi determinante para a nova construção 
territorial deste povo, já que seus territórios tornaram-se palco de conflitos entre 
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Brasil (aliado junto ao Uruguai e Argentina, formando a tríplice aliança) e Paraguai. Os 
Teréna tiveram participação importante nesses conflitos, atuando junto às tropas 
brasileiras (BITTENCOURT; LADEIRA, 2000), lutando contra os paraguaios como 
soldados conhecedores da região e sendo os responsáveis pelo abastecimento 
alimentar da tropa, além de oferecer abrigo aos não índios nas próprias aldeias 
quando necessário (VARGAS, 2003). 

Durante os conflitos contra o Paraguai muitas aldeias foram incendiadas e 
destruídas pelas tropas adversárias, fazendo com que os habitantes da área buscassem 
refúgio nas serras da região e na mata fechada de difícil acesso. O momento pós-
conflito é marcado pela ocupação destes territórios por apossamento, ou seja, “ocorre 
quando o Poder Público, inexistindo acordo ou processo judicial adequado, se apossa 
do bem particular, sem consentimento de seu proprietário, obrigando-o a ir a juízo 
para reclamar a indenização” (SALLES, 1980). O território tradicional desses povos 
indígenas foi ocupado na sua maior extensão por integrantes de alta patente do 
exército brasileiro, além de comerciantes mobilizados por suas ambições pessoais e 
desconhecedores da vida Teréna e sua relação com a terra (BRASIL, 2004). 

  As autoras Bittencourt e Ladeira (2000) propõem uma divisão no tempo no 
decorrer da história do povo Teréna em Mato Grosso do Sul, sendo peça-chave dessa 
história a Guerra do Paraguai (1864-1870). O primeiro período, o período dos tempos 
antigos, em que ocorreram as migrações através do rio Paraguai para a região do atual 
estado de Mato Grosso do Sul no século XVIII, a principal característica dessa época é a 
disponibilidade de grandes áreas territoriais, utilizadas para a agricultura de 
subsistência das famílias. O segundo período, os tempos da servidão, marcado pelas 
mudanças ocorridas após a guerra do Paraguai, onde muitos territórios tradicionais 
foram perdidos, a partir daí se inicia a disputa entre índios e proprietários de terra por 
territórios. O terceiro e último período, são os tempos atuais, marcados pela 
delimitação das reservas Teréna, processo este iniciado “com a chegada da Comissão 
Construtoras das Linhas Telegráficas chefiadas por Rondon” (BITTENCOURT; LADEIRA, 
2000, p. 26). 

A partir de 1905 as reservas indígenas começam a ser instauradas no estado de 
Mato Grosso do Sul, a primeira foi a reserva de Ipegue, demarcada por Rondon 
(VARGAS, 2003). Essa nova realidade remete analisar a noção de territorizalização 
trabalhada por Levi Marques Pereira (2009) 

[...] a reserva não apenas cerceia o acesso aos espaços e recursos que 
se situam fora de seus limites, como resultado da imposição do 
confinamento geográfico, mas também se constitui como espaço de 
criação de novas práticas organizacionais, ou seja, a reserva tem 
também um caráter propositivo, instaurando novas práticas sociais e 
a necessidade de domínio dos conhecimentos a elas associados 
(PEREIRA, 2009, p. 19). 

Os processos de desterritorialização e reterritorialização sofridos pelos Teréna 
ao longo das últimas décadas envolve uma grande complexidade histórico-cultural que 
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não se pretende aprofundar neste trabalho, no entanto, é necessário salientar tais 
características, já que proporcionam bases para a compreensão, no decorrer deste 
trabalho, das práticas e saberes alimentares e o contexto de mudanças na cultura 
Teréna.  

A formação da terra indígena Buriti teve início tempos depois do fim dos 
conflitos na Guerra do Paraguai, o período não é precisamente definido, 
estabelecendo-se em meados do século XX. Neste momento muitos grupos que 
haviam se dispersado, refugiados para locais de serra e mata fechada passaram a 
retornar para suas terras de origem, suas aldeias, e muitos já não as encontraram 
como anteriormente, muitas destruições ocorreram por aqueles territórios, aldeias 
inteiras queimadas e destruídas (VARGAS, 2003). 

Atualmente a terra indígena Buriti está demarcada em 2090 hectares, 
demarcação esta efetivada em 1930 pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI). A área 
reivindicada pelos Teréna de Buriti hoje é de 17.200 hectares, território ocupado por 
essa comunidade nos primórdios de sua constituição, mas enquanto os trâmites 
judiciais se fazem durante esses anos, os integrantes das aldeias pertencentes à Terra 
Indígena Buriti vivem com a mesma demarcação territorial desde 1930 (PEREIRA, 
2009). 

Compreende-se que a história do povo Teréna na região pesquisada, se 
constituiu em torno de diversidades e imposições impactantes à sua cultura, contudo 
estes povos “jamais se conformaram à situação de confinamento nas reservas” 
(AZANHA, 2005, p. 84). Isto tem impactado na construção alimentar da etnia Teréna, 
considerando que a principal característica sociocultural destes reside na agricultura. 
Cultivar os alimentos é a principal atividade no âmbito econômico nestas comunidades 
e esta prática não representa apenas um fazer para sua subsistência. 

A agricultura é a principal atividade de produção Teréna. Esta prática sofreu 
modificações com o decorrer dos tempos, por vários fatores em conjunto. O principal 
fator e o desencadeador de outros, foi a situação de reserva destes povos, que não 
atende as necessidades sociais e culturais do povo Terena, isto porque a população 
nas aldeias tende a crescer, as famílias estão se multiplicando e as condições para ‘o 
plantar’ se tornam cada vez mais escassas na região. Com isto, ainda apresentam-se os 
fatores ambientais e socioeconômicos. No primeiro, percebe-se dificuldades para 
manter o cultivo da terra e esforços para manter as roças, devido a pouca extensão de 
terras e o difícil acesso a uma terra boa para o plantio, pois dependendo da cultura do 
alimento, a terra necessita de uma preparação e complemento de substâncias e 
fertilizantes que ajudem o crescimento destes alimentos, estas substâncias são 
necessárias hoje, pois o uso contínuo da mesma terra ocasiona um desgaste do 
território. Já na questão socioeconômica, houve a necessidade dos membros das 
famílias venderem sua mão-de-obra fora das aldeias, para poder garantir os meios 
básicos para sua subsistência, já que viver somente do plantio é uma prática 
inexistente atualmente nas aldeias. O que ajuda a manter esse ciclo de dificuldades do 
plantio são os empregos garantidos às populações indígenas, geralmente cargos com 
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baixos salários, já que ainda existe, parte dessa população com baixa escolaridade, o 
que não atende o mercado de trabalho na cidade em outros cargos. 

4. PRÁTICAS ALIMENTARES TERENA E SUAS RESSIGNIFICAÇÕES  

 Na pesquisa de campo realizada junto aos Teréna (em 2011), foram coletados 
muitos relatos da história de vida na aldeia, a partir dos adultos e idosos entrevistados, 
todos muito atenciosos a relatar um pouco de suas vidas. As conversas eram realizadas 
na varanda das casas, sempre regadas a muito tereré, e geralmente com a família 
presente observando e por vezes contribuindo sobre alguma lembrança presente na 
memória. 

As preparações das comidas na cultura Teréna da aldeia Água Azul são feitas 
em torno dos valores sociais e culturais transmitidos de geração a geração, 
relacionando-se intrinsecamente a realidade daquela comunidade, incluindo os 
recursos disponíveis, os alimentos acessíveis e cultivados por eles, a forma de 
subsistência das famílias. 

A culinária Terena apresenta características peculiares, nos seus utensilios, o 
pilão, o apá, o tacho de ferro, as panelas de barro, com os quais são preparadas as 
comidas feitas com os alimentos simbolos de sua cultura, a mandioca, com a qual se 
faz o Hîhi, o Lapapê (Biju), o milho, com o qual se faz a farinha, o Punupai, além dos 
feijões, as abóboras, a guariroba, a batata-doce, a bocaiúva e outros frutos do cerrado. 

Na cozinha Terena são feitos bolos, doces, farinhas, ensopados e sopas, 
comidas dos saberes tradicionais, aprimoradas pelas experiências de vida e contato 
com a natureza.  

Os saberes e fazeres da culinária Terena são uma riqueza imaterial e estas 
práticas de fazer as comidas aos moldes tradicionais de sua cultura ainda permanecem 
vivos na aldeia. Em sua maioria pelas mulheres idosas que detém o conhecimento de 
todos os processos para a preparação das comidas ensinadas por suas mães. A prática 
enfraqueceu com o passar dos anos e o fazer das comidas Terena já não é passado 
para todas as filhas, já que, na maioria das vezes, as meninas vão para a escola e 
universidades e não pretendem fazer a preparação das comidas. 

Os relatos coletados, em sua maioria, abrangem as características alimentares 
momentos após a interação com a cultura não-índia, com a proximidade das fazendas 
pelos arredores das terras. Portanto, os dados de pesquisa que procuraram investigar 
a alimentação das famílias e as comidas feitas pelas mulheres, já carregam consigo os 
temperos sal e açúcar, não existente na primazia desta comunidade.  

Entre os idosos, apesar de se alimentarem com alimentos adocicados ou 
salgados, comem das receitas tradicionais com “muito gosto” mesmo sem os temperos 
agregados pelo não-índio. Apesar das memórias de vida, mesmo dos mais idosos da 
aldeia, estarem vinculadas a vida de trabalho na roça e venda da força de trabalho 
para as fazendas, há uma memória social, que transmite de geração a geração as 
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histórias de seus antepassados, seus modos de vida, o “ser” Terena. As mulheres 
ensinam suas filhas a cozinharem e trocam informações através da conversa e 
convivência. Por isso a cultura não se perde no tempo, está presente na memória das 
pessoas que ali vivem, mesmo que não tenham vivido tal momento. Interessante foi 
conversar com o Sr. Leonardo (92 anos), que contou a vinda das famílias do chaco 
paraguaio para as terras brasileiras, na época ele ainda não era nascido e não viveu o 
fato, mas pelos contos de seu avô, pode transmitir com detalhes o que ocorreu na 
época. 

As memórias alimentares e as vivências na comunidade, por si só demonstram 
a riqueza da culinária Terena, dos seus utensílios, da dedicação ao preparar a comida 
com paciência, tempo, prazer. Esta perspectiva não será aprofundada neste trabalho, 
mas os novos horizontes abertos pelas pesquisas iniciais dos hábitos alimentares. Este 
foco está na ressignificação dos hábitos alimentares na aldeia. 

Em meio a pesquisa de campo, percebeu-se que os gostos alimentares entre 
adultos e crianças/ jovens eram, geralmente, divergentes, ao tratar da alimentação 
tradicional Terena. As crianças e jovens da aldeia não gostam das comidas feitas com 
pouco açúcar ou sem sal, se comem fazem expressão de negatividade. A resposta para 
este fato naturalmente é percebido, pois também na área urbana, onde “nós” não-
índios vivemos ocorrem esses hábitos alimentares e preferências por alimentos ricos 
em doce ou sal. 

Continuando as observações pela comunidade foi percebido a presença de 
pequenos comércios, muitas vezes na própria casa da família, em que produtos 
alimentícios eram vendidos. Predominantemente alimentos industrizados, trazidos da 
cidade, como refrigerantes, salgadinhos, balas, chicletes, entre outros tipos de doces. 
Até então, nas entrevistas sobre as alimentações estruturadas (café da manhã, almoço 
e jantar) das pessoas, que englobava ainda os beliscos entre as refeições, não foram 
relatados nenhum tipo de produtos industrializados como estes citados, a não ser os 
produtos da base alimentar da família, o arroz, o feijão, condimentos, entre outros. A 
partir daí, foi dado uma ênfase sobre isto, nas entrevistas semi-estruturadas, em que 
proporcionaram as seguintes informações: as famílias costumam fazer compra mensal, 
na cidade, dos alimentos que ali não produzem e por vezes levam os filhos consigo. As 
crianças costumam pedir para as mães comprarem bolachas recheadas, refrigerantes, 
balas e outras guloseimas que há no mercado. As mães procuram atender o pedido 
dos filhos sempre que possível. 

Outra caracteristica percebida nesses contrapontos alimentares foi o próprio 
contexto de vida em que as crianças indígenas estão expostas hoje. A rotina de todos 
os jovens, não é mais para o trabalho na aldeia, que sustente sua família pelo seu 
trabalho com a terra, o que interferia na sua própria alimentação, as refeições giravam 
em torno do trabalho na roça, onde todos os integrantes da família ajudavam no 
cuidado com as plantações e a rotina do comer era a mesma para todos, tanto adultos 
como crianças. As narrativas colhidas indicam que, levantavam-se com o nascer do sol, 
e alimentavam-se com arroz, feijão, carne e mandioca, uma refeição reforçada e 
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“forte” para dispor de energia para prosseguir no trabalho árduo da roça. Ressalta-se 
que os alimentos consumidos eram todos cultivados ou coletados na própria terra.  

Atualmente as crianças e jovens indígenas estudam nas escolas presentes na 
aldeia, muitos jovens estão nas universidades. O preparo intelectual é o foco central 
para as crianças hoje, que se preparam para o futuro mercado de trabalho. Apesar de 
muitos atuarem profissionalmente em prol da comunidade, outros procuram ir para as 
cidades em busca de uma melhor condição de vida, é o vislumbramento pela vida na 
cidade como o melhor lugar para trabalho e vida. 

 Com a rotina de trabalhos e estudo, a alimentação se apresenta menos 
diversificada, o que promove uma alimentação menos rica em nutrientes e vitaminas. 
Isto implica em uma vida mais cansada e saúde debilitada, que torna o dia-a-dia mais 
árduo, já que o corpo acaba não possuindo os nutrientes necessários para uma boa 
manutenção do corpo. Algumas mães se queixaram da falta de vontade que suas 
crianças têm para comer, no café geralmente tomam o chá e quase não comem, no 
lanche da escola se alimentam com muitas bolachas, especialmente no período 
matutino (sobre a merenda escolar não se pretende aprofundar, mas sabe-se que há 
dificuldades para a diversificação de alimentos e produtos saudáveis para as crianças).   

  A mudança dos hábitos alimentares tem multiplas linhas de questões, contudo 
a influência social e cultural da alimentação no Brasil e no mundo, conduzem a 
população a consumir o que vá saciar o seu gosto, e o seu gosto é construído em 
sociedade e influenciado pelos modismos e propagados pelos meios de comunicação. 

O gosto é compreendido como uma “objetividade interiorizada” e no contexto 
das relações de poder presentes socialmente a tendência dos agentes é reproduzir as 
ações e escolhas “estabelecidas” por essas relações sociais (BOURDIEU, 1989). Nesse 
sentido a manifestação social através do gosto, segundo Bourdieu, nada mais é que 
uma ação resultado de uma dominação suave (classifica assim o autor pela dominação 
estar intrínseca e não aparente/ou consciente na sociedade; uma dominação velada). 
No julgamento do que é bom ou ruim existe um fundamento subjetivo que move as 
classificações e simbolismos no cerne da sociedade e esses valores são reproduzidos 
pelos agentes, formando assim um ciclo vicioso (BOURDIEU, 1989). 

Contudo, a relação do Terena com o consumo alimentar está carregado de 
expressões e gostos também culturais. O alimento simbolo desta comunidade, a 
mandioca, é bastante consumida na região, nas refeições da semana, em forma de 
guisados, frita, assada, ou para fazer o bolo, alguns homens comem a mandioca frita 
com chá no café da manhã, isto demonstra que o alimento está presente no cotidiano 
das famílias além dos eventos festivos acompanhando o churrasco. A mandioca nos 
dias de hoje atende as funções do homem trabalhador na aldeia como os portugueses 
observaram na chegada ao Brasil “Os observadores portugueses chamavam-na de pão 
da terra Brasil, por ser um tubérculo saboroso, funcional e de fácil digestão” (NUNES, 
2009). 
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Além da mandioca, que cultivam ali, a farinha da mandioca, dificilmente feita 
pelas próprias mulheres, pelo modo tradicional, é comprada na sua forma 
industrializada nos mercados regionais. A prática de comer a farinha com feijão e fazer 
os pirões ainda faz parte do cotidiano das famílias Terena, a farinha está presente na 
maioria das casas Terena. Antes a prática de fazer farinha tinha função importante por 
sua durabilidade, fácil armazenamento e funcionalidade para preparar outras comidas. 
Atualmente, ainda bastante consumida, acompanha as principais refeições das 
famílias, principalmente as que levam caldo em sua composição. 

Com expansão de mercado, na sociedade capitalista, a indústria, toma frente 
nos meios de consumos pelo mundo, sendo muito valorizada nas mídias e planos 
políticos sociais, consequentemente ocorre uma tendência de padronização dos 
alimentos, produzidos em larga escala, baratos e de fácil acesso ao consumidor. 
Normalmente não há valorização para com as diversidades e expressões culturais 
regionais (LEONARDO, 2009).  

Os alimentos açucarados, gordurosos e pouco nutritivos passam a fazer parte 
do que é gostoso, legal, “chique” para os jovens indígenas de Água Azul. Com isso, os 
índices de doenças fruto de uma má alimentação, como o Diabetes e a pressão alta, 
que antes não existiam na comunidade, se tornaram frequentes nos ultimos anos. 

Apoiando aos fatores levantados anteriormente, identificou-se que as famílias 
na região possuem televisão (são poucas as que não possuem, geralmente, as casas de 
idosos, que só tem o rádio), e algumas possuem acesso a internet, demonstrado que o 
gosto se influencia na aldeia, também, através das mídias, quanto à moda e os 
costumes alimentares que se tornam preferidos das crianças e jovens.  

A preferência por alimentos processados, são justifcadas, pelos entrevistados, 
pelos fatores: praticidade, por ser mais barato e menos trabalhoso por não se cultivar, 
por ser mais gostoso. 

O marketing da indústria de alimentos está presente nos lares indígenas e a 
ausência de ações de promoção e valorização dos alimentos tradicionais faz com que 
as crianças da aldeia não sejam atraídas por preparações da culinária “tradicional” 
Teréna, como o hihi e o beijú. Algumas mães dizem que quando oferecem o hihi para 
as crianças, elas comem um pedacinho e jogam o resto fora, porque “não tem gosto” 
para elas. O hihi e o beiju são preparações sem sal e açúcar. Salientando que o sal e o 
açúcar são largamente utilizados na indústria de alimentos processados (RIBAS, 2010). 

No contexto atual, com a incorporação dos alimentos da cidade e a mudança 
dos gostos impostos pelas condições ambientais, econômicas e sociais, percebe-se 
alguns contrapontos como a comida bem temperada com sal e condimentos e o 
consumo de alimentos industrializados pouco saudáveis. Há um emaranhado de 
expressões, gostos, hábitos, de idosos e jovens convivendo na mesma mesa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo compreender a alimentação Terena, da aldeia 
Água Azul, e suas ressignificações na atualidade. Percebeu-se que há uma gama de 
hábito alimentares que expressam a complexidade vivida por esses povos, desde as 
questões de territórios e do cultivo de seus alimentos, até a construção sociocultural 
do gosto. 

Como em todas as culturas, a alimentação e culinária Teréna não permaneceu 
estática, sofreu e continua sofrendo transformações com o passar do tempo e no 
contato com outros grupos culturais, adotando novas formas e re-significações 
socioculturais.  

Os alimentos símbolo na cultura Teréna: a mandioca, o milho, o feijão, a 
guariroba, a bocaiúva e as frutas do cerrado, são cultivados e consumidos em menor 
escala, mas continuam presentes com grande importância, especialmente pelas 
lembranças e significados que abarcam. 

A presença de alimentos industrializados processados é crescente e possuem 
grande impacto no dia-a-dia na mesa Teréna. A redução na diversidade e variedade de 
espécies vegetais produzidas na Terra Indígena Buriti atuam de forma desfavorável no 
quesito qualidade da dieta, prova disso está nas doenças e enfermidades comuns na 
comunidade, como o Diabetes e a pressão alta, frutos de uma alimentação pobre em 
nutrientes e rica em açúcares, que expõe o organismos a uma série de malefícios. 

Este trabalho de pesquisa é resultado de estudo de campo realizados de 2010 a 
2011 e é um início de um olhar sobre os saberes e práticas alimentares Terena e suas 
ressignificações na sociedade. Este universo de estudo é repleto de novas 
possibilidades e aprofundamentos infinitos que podem ser realizados em uma 
sociedade, pois a alimentação é um fato social total presente na vida de todos os seres 
humanos e é carregada de simbolismos, gostos, memórias, comensalidade, 
afetividade, religiosidade, vitalidade fisiológica e humana, que mantém relações 
sociais e o prazer da convivência e da partilha. 
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RESUMO 

Apesar de serem populações tidas como ultrapassadas no mundo das revoluções 
científicas e tecnológicas, os povos tradicionais são hoje um dos grupos sociais mais 
estudados. O eminente interesse sobre eles advém da busca por alternativas de 
domínio da natureza (matérias-primas para a sociedade capitalista), ou de um 
mecanismo revolucionário de subversão ao capital e de emancipação humana. Isso 
porque estes povos desenvolveram sistemas de manejo que proporcionaram a 
manutenção da biodiversidade, resistiram ao movimento coronelista de expropriação 
da terra/território (ou mesmo participaram da reapropriação em lutas declaradas), 
criaram uma inter-relação com a natureza que possibilitou maneiras diferenciadas de 
produzir a vida e, desta forma, produzir culturas singulares com uma base moral 
humanista e coletivista, ou seja, o modo de vida é indissociável do uso sustentável dos 
bens comuns. O presente estudo tem por escopo conhecer como se dão as relações de 
produção da vida no âmbito cultural, que marca a resistência dos povos tradicionais à 
marcha do capitalismo. Pois, uma vez que tal produção é historicamente livre e 
associada, suas experiências apontam para alternativas de resistência, melhoria das 
condições de vida e defesa dos direitos destes povos. Embora saibamos dos conflitos 
ocasionados por uma cultura monopolista e hegemônica, a produção associada de 
bens materiais e imateriais possibilitou diferentes graus de organização político-social, 
assim como a reconversão agroextrativista no território da comunidade acumulando 
saberes singulares destes povos, cuja importância está no auxílio aos movimentos de 
luta pela conquista do direito ao uso coletivo da terra e contra os ditames do capital. 

 

Palavras - chave: Povos tradicionais; Cultura; Resistência; Produção associada; Direitos 
humanos. 
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1 A LIBERDADE, IGUALDADE E JUSTIÇA COMO DIREITOS  

A satisfação das necessidades vitais é o pressuposto do direito de todos os 
homens e mulheres. Todavia, em algumas circunstâncias esse direito é violado por 
interesses particulares a determinados grupos de poder.  

A miséria é um triste exemplo desse processo. Fruto não da escassez de 
riquezas, mas sim da concentração das mesmas ela compõe a contraditória sociedade 
fundada pela exploração de força de trabalho humana e privação de terras/ territórios. 
O caráter excludente e perverso do capitalismo determinou uma estruturação social 
dicotômica, a qual é marcada por duas forças antagônicas. Uma representante dos 
capitalistas que possui posição dominadora, e outra os trabalhadores, dominados. 

O capital é de longe o mais poderoso regulador espontâneo 
da produção conhecida pela humanidade até o presente e não pode 
ser substituído por um vácuo-econômico. A dominação do capital 
sobre a sociedade pode ser superada por uma ordem materialmente 
sensata e humanamente gratificante que assuma todas as funções 
metabólicas vitais deste modo de controle sem suas contradições. 
(MESZÁROS, 2002, p.138) 

Nesta realidade os homens e mulheres resistem no conflito da produção da 
vida, lutando por sua liberdade, igualdade e justiça. Todavia haja um sistema 
hegemônico de produção e esse fator venha a subordinar outras possíveis formas, 
encontramos sociedades organizadas em outros sistemas com objetivo de produzirem 
a vida amplamente.  

Assim, apontamos a produção associada “como possibilidade de trabalhadores 
associados coletivamente se apoderarem dos meios de produção, sem haver 
exploração e com única intenção de garantir a produção material e imaterial da vida” 

(NEVES, 2013, p. 65), na qual homens e mulheres resistem, transformando suas 
experiências em uma força objetiva e subjetiva, (re)criando uma cultura de resistência. 

Isso é possível a partir da subversão encontrada em determinados grupos 
sociais. Estes a priori possuem uma racionalidade inversa à cultura dominante, pois 
seus valores são baseados na cooperação, autonomia, doação, comensalidade e 
solidariedade, não pressupondo a exploração das forças produtivas, rebuscando os 
preceitos sociais fundantes da lógica das relações humanas de produção coletiva. 

Ao recorrerem a essas formas diferenciadas de produção, homens e mulheres 
modificam sua realidade e, ao modifica-la, modificam “o seu pensamento e os 
produtos do seu pensamento”. É o processo de determinação da consciência pela vida, 
ou seja, “corresponde à vida real, parte-se do indivíduo vivo e real e considera-se a 
consciência como sua consciência” (MARX e ENGELS, 2007, p.94). 

Dentre tais grupos destacamos os povos/ comunidades tradicionais, cujo 
conceito busca caracterizá-los “como identidade sociopolítica mobilizadora das lutas 
por direitos” (CRUZ, 2012, p.597). Estas lutas encontram se no campo ambiental, 
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cultural e territorial de grupos étnicos, que rebuscam direitos que permeiam desde a 
preservação e o desenvolvimento da biodiversidade, até o direito de existirem. 

Tal afirmativa é o alento de nosso estudo, pois a formação social que existente 
no modo associado de produção dos povos tradicionais resiste em contradição à 
hegemonia capitalista, tornando possível uma ‘outra economia’, outras culturas, 
outras sociedades a partir de um outro homem, diferente do explorado/explorador. É 
o germe de uma cultura revolucionária real que vislumbramos.  

Compreendendo as experiências concretas como resultantes da relação 
histórica e dialética de homens e mulheres com a produção da vida, e a eminente 
preocupação com a legitimação do direito a resistência dos povos tradicionais como 
determinante para sua existência, buscaremos compreender e analisar como se dão as 
relações de produção da vida no âmbito cultural, pois esta neste um caráter particular 
de resistência. 

Para tanto, buscaremos na literatura os principais apontamentos do 
materialismo histórico, para a perspectiva das atas existentes entre a produção 
associada e a cultura de resistência na luta pelos direitos dos povos tradicionais. 

2 POVOS TRADICIONAIS E A PRODUÇÃO DA VIDA 

As contradições presentes na sociedade capitalista, oriundas do 
desenvolvimento intensificado da exploração das forças produtivas para concentração 
de poder capital e dos meios de produção, marcaram a história com a miséria e o caos 
social que perduram mais de 200 anos. Desigualdades estas provocadas pela 
dicotomia social, deliberadas e sustentadas hoje pela estrutura capitalista 
contemporânea que maximiza o desperdício e utiliza se do Estado para intervir a favor 
do lucro. 

 A mais-valia capital transformou a produção para além de mercadorias. Karl 
Marx (1980, p.584) em sua crítica ao capitalismo aponta como a lógica funcionara em 
várias esferas da sociedade:  

O trabalhador não produz para si, mas para o capital, por isso não é 
mais suficiente que ele apenas produza. Ele tem de produzir mais-
valia. Só é produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o 
capitalista, servindo assim a auto-expansão do capital.  

Marx aponta para a valorização central do capital e este como fim de toda 
produção humana, impondo uma moral capitalista na sociedade que veio a tornar se a 
cultura predominante desde o processo de consolidação do capitalismo. István 
Mészáros coloca como serem um dos principais pontos de elucidação sobre os 
engenhos que movimentam o sistema dominante, a maximização do desperdício e a 
ação permissiva do Estado à coisificação cada vez maior do ser. Tais ações conjuntas 
são também chamadas de taxa de descrescente que  
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assumiu, na atualidade uma posição de domínio na estrutura 
capitalista do metabolismo sócio econômico, não obstante o fato de 
que, no presente, quantidades astronômicas de desperdício precisam 
ser produzidas para que se possa impor à sociedade algumas de suas 
manifestações mais desconcertantes. (MESZÁROS, 2002, p.655) 

Este processo de maximização do desperdício traz a margem da sociedade o 
valor moral burguês de ‘esbanjar’, pois o capitalismo não está apenas para valorização 
do capital, mas também para expansão infinita deste. O ideário de capital acumulado e 
ilimitado gerou uma maximização do lucro. Todavia o mais cruel está na racionalidade 
desses antagonismos: a coisificação do humano e a humanização das coisas, para que 
assim a perpetuação do capitalismo seja garantida.  

Tal imoralidade ultrapassa a produção material. Ao ditar suas necessidades, a 
cultura dominante burguesa diferencia se da outra, a proletária. Uma dicotomia de 
subordinação social. Ao considerar o que são necessidades, o sistema cuida para que 
tais necessidades permaneçam com status burguês, promovendo sua valorização 
moral. Desta forma, o que é necessário para se incluir como ‘ser moral’ é também 
inerente à classe dominante, tornando se ao mesmo tempo necessidades a serem 
supridas pelas classes dominadas para que possam atingir o mesmo status, forçando 
homens e mulheres a venderem sua força de trabalho para superação de tais 
necessidades. 

Porém, ao produzir as mercadorias ditas como necessárias, seu produtor, o 
proletário, não se torna capaz de possuí-las, alienando se a elas. Quanto mais o 
detentor das forças produtivas produz, mais pobre ele se torna e mais valiosa é a 
mercadoria. Assim, ao final da dinâmica, o produtor mal da conta de suprir suas 
necessidades reais, consumindo então comida, moradia e pseudo-necessidades. 

O processo de alienação que Marx traz, também é ratificado por Mészáros, o 
qual argumenta: 

‘não é tanto dos homens que procede a miséria, mas da potência das 
coisas’. Mas a potência das coisas para causar miséria é apenas um 
dos aspectos de reificação. O mais importante deles é que o 
trabalhador é transformado em mercadoria. Marx também observa 
que a lei da oferta e procura governa a produção dos homens, tanto 
quanto a de qualquer outra mercadoria, e que o trabalhador como 
‘capital vivo’ é uma forma especial de mercadoria que tem a 
infelicidade de ser um ‘capital carente’. (MESZÁROS, 2006, p.133) 

A coisificação traz no ser uma alienação muito mais repugnante, a alienação do 
humano. Os antagonismos morais do capitalismo burguês são, por sua gênese, 
excludentes. Seu potencial destrutivo do homem e da natureza forjam seu próprio 
fracasso e falência. Como adjetivos sociais das ultimas décadas podemos citar o 



 

- 281 - 

 

desemprego, a miséria, a exclusão social, a fome (inacreditavelmente), a violência e 
por diante. 

Consequentemente, a produção da vida ocorre então não só nos moldes de 
exploração, mas alternativamente (e humanamente) de outras formas antônimas ao 
hegemônico.  Pois “tanto a alienação quanto o fetiche produzido pelo modo 
capitalista, criam na consciência humana transformação” (CABRAL, 2011, p.271). Tal 
consciência é dada na experiência que homens e mulheres apreciam nas contradições 
do sistema, ou mesmo por uma dada realidade ainda ‘distante’ da voracidade capital, 
cujos laços de inter-relação com a natureza se dão de maneira harmoniosa e de 
interdependência.  

Como modo de sobrevivência e garantia da reprodução ampliada da vida, 
muitos trabalhadores encontraram nas iniciativas associativas da economia popular 
uma possibilidade da referida superação na práxis de suas vidas. Enquanto conceito, 
Lia Tiriba reforça que a economia popular “nos ajuda a compreender que, no interior 
do modo de produção capitalista, subsistem outras formas de produzir, distribuir e 
consumir, cuja a racionalidade econômica distingue-se da racionalidade do capital” 
(TIRIBA, 2007, p.87).  

Tratando se de uma economia solidária, o que se produz não somente é 
material, nem somente para sobreviver. O trabalho enquanto a utilização pelo homem 
das forças produtivas – “base de toda sua história”, quando ampliado, refere se a 
produção da vida material, que “condiciona o processo da vida social, política e 
espiritual em geral” (MARX, 2008, p.47). Logo, ao produzirem, homens e mulheres 
dilatam sua história, modificam a natureza e modificam-se, promovendo consciência. 
No caso da economia popular solidária, uma consciência solidária.  

Enquadram se nesta economia, enquanto trabalhadores associados na 
produção, alguns exemplos de cooperativas, grupos de produção e mercados 
populares, mutirões comunitários, organizações de redes de troca e outros coletivos, 
que são encontrados nas diversas localidades e situações como em indústrias 
autogestionárias, movimentos sociais como MST, campesinatos, quilombolas, 
comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais. 

Apesar de serem populações tidas como ultrapassadas no mundo das 
revoluções científicas e tecnológicas, os povos tradicionais são hoje um dos grupos 
sociais mais estudados. O eminente interesse sobre eles advém da busca por 
alternativas de domínio da natureza (matérias-primas para a sociedade capitalista), ou 
de um mecanismo revolucionário de subversão ao capital e de emancipação humana. 
Isso porque estes povos desenvolveram sistemas de manejo que proporcionaram a 
manutenção da biodiversidade, resistiram ao movimento coronelista de expropriação 
da terra/território (ou mesmo participaram da reapropriação em lutas declaradas), 
criaram uma inter-relação com a natureza que possibilitou maneiras diferenciadas de 
produzir a vida e, desta forma, produzir culturas singulares com uma base moral 
humanista e coletivista. Ou seja, os povos tradicionais têm seu modo de vida 
indissociável do uso sustentável da biodiversidade e dos bens comuns. 
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Enquanto produzem materiais vitais para sobrevivência, estes homens e 
mulheres também produzem laços sociais, culturais e políticos, pois na experiência 
solidária de produção aprendem a serem solidários nas outras instâncias da vida real. É 
possível observar sem maiores dificuldades a importância do outro dentro dessas 
sociedades, cujas atividades cotidianas estão completamente tomadas pela ação 
coletiva, desde o trabalho, ao cuidado das crianças, dos lares e da comunidade, na 
religiosidade, nos costumes e nas festas, até a educação. 

O coletivo impera no entendimento existencial de que um não existe sem a 
identificação com o outro, contrariando o individualismo utilitarista burguês. Um 
misterioso e verdadeiro sentimento comum de ‘ser e essência’, material e imaterial, 
dialético e simultâneo. Um ensaio para o que Paul Singer afirma enquanto ‘essência do 
socialismo’ cuja  

Organização democrática de produção e consumo, em que 
produtores e consumidores livremente associados repartam de 
maneira igualitária os ônus e os ganhos do trabalho e da inversão, os 
deveres e direitos enquanto membros de cooperativas de produção 
e/ou de consumo ou o nome que venham a ter estas organizações. 
(SINGER, 1998, p.04) 

3 CULTURA: UMA EXPERIÊNCIA SOLIDÁRIA DE RESISTÊNCIA 

A produção associada remete à organização social baseada na relação da posse 
coletiva dos meios de produção e ao compartilhamento das concepções de mundo e 
de sociedade. Tal processo ocorre de forma autônoma, priorizando a supressão das 
necessidades e dos desejos coletivo. Desta forma sentimentos e experiências comuns 
germinam entre os homens e mulheres que se associam e produzem além do material, 
o imaterial. 

As ideias, as formas institucionais, as crenças, os sistemas de valores (moral), os 
costumes e as tradições são então resultantes dessas experiências, que uma vez 
encarnadas na sociedade, remetem à própria cultura, que é intrínseca ao modo de 
vida. Ressaltando a importância da cultura, Tiriba e Fischer (2012, p.615) destaca que 

na perspectiva do materialismo histórico, a produção diz respeito à 
totalidade dos processos de criação e recriação da realidade 
humano-social mediados pelo trabalho, pelos quais o ser humano 
confere humanidade às coisas da natureza e humaniza-se com as 
criações e reproduções que produz sobre o mundo. 

Desta forma, as formas culturais seriam tão engenhosas quanto às econômicas, 
pois a ideia de determinação está na totalidade do processo social. Assim, no modo de 
produção associada homens e mulheres produzem para além de suas necessidades 
econômicas.  

Por meio de uma formulação relativa à experiência comum, podemos entender 
alguns dos aspectos que compõe as culturas dos produtores associados, tais como o 
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amplo conhecimento empírico, relações diversificadas de cooperação, forte 
espiritualidade/ religiosidade, influências históricas de resistência, oralidade e prática 
cotidiana, estética, relações entre família, comunidade e território concomitantes, 
relações de trabalho e vida, legitimação ou não de ações com bases morais, entre 
outros. 

Todo esse traço cultural é demarcado pelos sujeitos históricos em suas 
situações sociais, materiais e políticas de maneira acentuada que forjam saberes e 
valores humanos fundamentais. A solidariedade não é apenas o meio, mas também o 
fim que buscam alcançar enquanto sociedade e ser social. 

Trabalhando e aprendendo. Desta forma, ao transformarem sua força 
produtiva pela cooperação em bens materiais, acumulam experiências solidárias que 
constituem saberes inerentes à vida real. Esta realidade não é, em nenhuma instância, 
obsoleta e individual. Não nega a existência do ser, mas o identifica como ser social 
protagonista de sua história.  

Logo, estes saberes são comuns às outras instâncias da prática cotidiana dos 
produtores associados, desde a forma de se relacionarem, na transmissão de valores e 
saberes, na legitimação de direitos e deveres e até mesmo no que creem em como 
manifestam seus sentimentos.  

A ampla práxis empírica possibilita uma orientação para escolhas, pois “apesar 
de estarem inseridas no sistema capitalista, essas estratégias populares apontam 
princípios que denotam uma velha/nova racionalidade econômica” (NEVES, 2013 
p.67). Como exemplo, podemos citar as comunidades remanescentes de quilombo que 
possui uma trajetória histórica marcada pela resistência à opressão e por relações 
étnico-sociais específicas.  

As relações com a natureza, por mais diversas que apareçam, são 
caracterizadas pela inter-relação. A subsistência é cultivada pelo entendimento oposta 
ao efêmero e ao descartável, que se pressupõe supérfluo e corrosivo. Com isso, 
algumas sociedades que permanecem em contato direto com a natureza têm sua 
relativa importância na preservação ambiental, como o caso dos seringueiros e 
castanheiros, e os indígenas. 

Em algumas situações expressões espirituais místicas norteiam as relações 
entre homem-e-natureza em todo o processo produtivo, inclusive enquanto desfruta 
do resultado, pois este é atribuído em parte, senão todo, ao sobrenatural. As crenças 
constituem se como um processo educativo e moral de costumes que regem 
determinadas sociedades. Criam se o sentimento e a percepção do sagrado 
demarcado nos ambientes, mitos e rituais. 

Além das comunidades quilombolas e indígenas já citadas, encontramos os 
traços culturais-espirituais em quase todas as comunidades tradicionais que carregam 
os rituais e festejos ligados às crendices religiosas oriundas da catequização cristã. A 
transculturação é outra notável manifestação dentre estas comunidades. 
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A noção de pertencimento prepondera a de propriedade privada.  Isto significa 
que as relações com o sentimento do ter são discriminadas, enquanto a terra e/ou 
território, numa perspectiva coletiva, possuem o verdadeiro significado do ser. Sendo 
assim a “supressão da propriedade privada é, por conseguinte, a completa 
emancipação de todos os sentidos e tributos humanos” (MARX, 2010, p. 97), pois 
restabelece valores humanos de inter-relação com a natureza e com o próprio homem. 

Os trabalhos coletivos visam o bem comum e desta forma, opõem se ao 
sistema capitalista e ao Estado cooptado, ou seja, opõe se à cultura hegemônica. A 
dualidade do conceito cultural historicamente consiste na negação moral burguesa das 
culturas subordinadas. Todavia, devido às experiências vivenciadas pelos produtores 
associados, os subordinados, a consciência de alteridade cresce junto à indignação 
política e o reconhecimento do outro como sociedade a qual eles se contrapõem, ao 
mesmo tempo em que se identificam com outros homens e mulheres cujas 
experiências são comuns. 

Muito dessas marcas culturais que citamos são perceptíveis nas expressões 
populares compactuadas pelas artes, canções, causos e contos, gastronomia, festejos, 
artesanato, danças entre outros, destacando o linguajar, pois a principal ferramenta 
pedagógica se faz na oralidade, cuja é responsável pela maioria das transmissões dos 
saberes culturais. Pois “os operários sabem apreciar ‘uma sólida cultura’, desde que 
ela não venha trazendo de contrabando os interessados saberes da burguesia” 
(ENGELS, 2008, p. 272). 

Toda essa dinâmica sócio-cultural possibilita ao homem, ao exigir de si, 
múltiplas habilidades, destrezas e competências, tornando-o assim em sujeito 
amplamente desenvolvido nas possibilidades humanas, implicando lhe liberdade, a 
qual  

só pode consistir em que o homem socializado – os produtores 
associados – regule racionalmente o seu intercâmbio material com a 
natureza, ponha-o sob seu controle em vez de deixar se controlar por 
ele como um poder cego e o realize com o menor gasto possível de 
energia e nas condições mais adequadas e mais dignas da sua 
natureza humana. Mas, ainda sim, este continuará a ser o reino das 
necessidades. Mais além dele começa o desenvolvimento das forças 
humanas como um fim em si, o verdadeiro reino da liberdade – que, 
no entanto, só pode florescer tendo por base o reino das 
necessidades. (MARX, 1974, p.942)  

As culturas nascidas da produção associada são tradutoras de uma 
complexidade de relações que ratificam a impossibilidade de interpretação social do 
trabalho apenas em termos econômicos. 

Por esta razão, a experiência solidária quando tratada em termos culturais, 
gera valores particulares. Uma vez compartilhada por diferentes homens e mulheres, 
organiza-se como consciência social solidária. Tal é caracterizada pela sua contra 
hegemonia e pelos seus valores humanizadores, antagônicos aos capitalistas. 
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A determinação social presente é então resultado de uma identidade social. Ou 
seja, o que constitui o ser social são as experiências comuns que promovem 
sentimentos de identificação entre homens e mulheres, e que ao articularem 
interesses entre si, cujos diferem de outrem, compõem uma Classe. Para Eduard 
Thompson (1987, p.10) 

A consciência de classe é a forma como essas experiências são 
tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de 
valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como 
determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe.  

 Enquanto um conjunto de práticas e expectativas sobre a totalidade da 
vida, a consciência de classe se tornaria a instância político-cultural representante. 
Pois ao produzirem suas vidas, os homens e as mulheres produzem modificações na 
realidade, no seu pensamento e nas projeções de seu pensamento, gerando assim a 
sua própria consciência. Isso significa que para cada sociedade há uma cultura inerente 
e, consequentemente, uma consciência de classe. 

A partir desse pressuposto, não há sobreposição ou dualismo entre consciência 
de classe e classe, nem mesmo entre estas e a luta de classe, uma vez que se 
desenvolvem num processo constante e inacabado, determinados pela experiência nas 
relações com o trabalho e com a vida. 

Assim, Marx elucida o que compreenderiam as produções materiais e 
imateriais: 

A produção das ideias e as representações da consciência aparecem 
a princípio diretamente entrelaçada à atividade material e ao 
intercâmbio material dos homens como a linguagem da vida real. As 
representações, o modo de pensar, a comunicação espiritual entre os 
homens se apresenta aqui, como a emanação direta de sua relação 
material, tal como se manifesta na linguagem da política, das leis, da 
moral, da religião, da metafísica etc. de um povo. (MARX e ENGELS, 
2007, p.93) 

 As relações produtivas no modo associado presumem uma consciência contra 
hegemônica, pois esta seria coerente às experiências sofridas no processo de 
resistência permanente enquanto reproduzem a vida de forma ampliada em 
contradição com a moral burguesa. 

“Se o que acontece dentro das normas muda, estas continuam importantes, e 
elas próprias informam o simbolismo derivado do sistema cognitivo oculto 
pertencente a uma comunidade” (THOMPSON, 2001, p. 249). Ou seja, o que muda no 
instante em que se utiliza de outro modo de produzir bens materiais e as respectivas 
relações produtivas são as experiências dos homens e das mulheres, a qual induz o 
ganho de um feitio classista, encontrados nos conflitos e consensos sociais, nas 
escolhas, na resistência e, num aspecto geral, na vida real. A cada necessidade gerada, 
estes seres sociais formulam suas próprias regras e valores; criam sua própria cultura.  
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 Todo simbolismo empregado a esta cultura está configurado nas maneiras de 
agir, sentir e pensar de um povo, materializado e preservado pela tradição de maneira 
espontânea, cujo denominamos de folclore. 

Embora tenha sido tão pouco estudado devido às questões de 
‘desconceituação’ historicamente construídas, o folclore é certamente a constituição 
do estado de consciência e a textura das relações humanas. Anuncia o ser real. O que 
parece estar tácito na sociedade emerge nas contextualizações folclóricas que 
propõem a reflexão, afirmação e negação dos sentimentos eminentes do processo 
histórico vivido pela comunidade. 

 A particularidade social de cada momento versado desencadeia uma 
organização de valores e motivações, muitas vezes arraigados. De maneira exímia, o 
que o folclore faz é expressá-los por toda subjetividade produzida junto à vida. 
Compõe-se como saber do povo, os costumes correspondentes, a representação do 
modo de produzir a vida, a humanização das coisas.  

 Longe de uma apresentação acabada e estática, o folclore é a forma ativa em 
que as ideias e sentimentos de homens e mulheres perante as experiências reais de 
vida se materializam a fim de manter, confirmar e orientar as atitudes da sociedade. 
Esteja na forma dos mitos, lendas, usos, costumes, folguedos ou literatura o folclore se 
faz da sabedoria intuitiva e da espontaneidade humana, cujo dinamismo revela um 
confronto entre o realismo e as aspirações diretas do estado empírico da vida dessas 
pessoas. 

 Não é apenas a memória, mas o olhar de um povo. Homens e mulheres ao 
produzirem suas vidas, produzem simultaneamente cultura, consciência e saberes. 
Estes, por sua vez, são transmitidos de pessoa a pessoa, de geração a geração, de 
forma espontânea e direta (MELLO, 1987). 

Nega se a concepção que o folclore seja apenas a representação espiritual e, 
desta forma, compreendemos estar neste uma crítica social das relações estabelecidas 
entre os homens, traduzida numa forma implícita de consciência de classe na cultura.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora nossa realidade tenha profundas e inaceitáveis injustiças sociais, os 
povos tradicionais demarcam uma cultura de resistência, historicamente construída 
pelas experiências de constante luta travada nos campos brasileiros. O que alguns 
homens e mulheres querem conquistar é o direito da reprodução de suas vidas de 
forma ampliada e, para tanto, estabelecem relações entre si que permeiam tantos 
outros âmbitos para além do capital. Quando este sentimento se torna imperativo, 
encontramos maneiras diferenciadas de trabalho, como na produção associada. 

 Com isso, podemos afirmar que na perspectiva da produção entre 
trabalhadores livremente associados é gerada uma cultura particular da organização 
social a partir dos valores de solidariedade. Desta resultam experiências comuns 
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constituídas de consciência que, quando compartilhadas, expressam um caráter de 
resistência. 

Embora saibamos dos conflitos ocasionados por uma cultura monopolista e 
hegemônica, a produção associada de bens materiais e imateriais possibilitou 
diferentes graus de organização político-social, assim como a reconversão 
agroextrativista no território da comunidade acumulando saberes singulares a estes 
povos, cuja importância está no auxílio aos movimentos de luta pela conquista do 
direito ao uso coletivo da terra e contra os ditames do capital. 
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Etno-história E A NEGAÇÃO ontologica DA DIFERENÇA 
 

BRASIL, João Filipe Domingues (UFGD) 

dominguesbrasil@gmail.com  

RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo analisar a utilização da etno-história na superação da 
diferença ontologicamente negada das minorias através de uma investigação do 
percurso historiográfico da disciplina em um apanhado interdisciplinar. Partindo das 
leituras sobre o assunto nas obras de José Ribamar Bessa Freire, Tomaz Tadeu da Silva, 
Bruce Trigger e outros, a pesquisa analisa a historiografia da relação entre a 
antropologia e a história, especialmente no século XX, além de verificar quais os 
limites que permeiam essa interdisciplinaridade. A área de aplicação dessa nova 
ciência também direciona o trabalho, principalmente na questão do ensino de história 
na educação básica, além do seu tratamento na formação de professores de história 
nos cursos de graduação. A pesquisa está baseada em uma investigação bibliográfica, 
até a análise do presente momento em que se encontram o estudo e a aplicação da 
história e da antropologia. Por ser um apanhado novo nesse campo científico, 
acredita-se que os resultados possam esclarecer e averiguar a pertinência de dúvidas 
ainda existentes em relação à essa especialidade, além de abrir novos campos para 
futuras investigações acerca desse assunto. 
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1 INTRODUÇÃO  

“Há 500 anos, os europeus aportaram no litoral, penetrando depois o interior, 
na busca da força de trabalho indígena. Encontraram resistência e destruíram muitas 
das sociedades locais e com elas suas línguas e seus saberes” (FREIRE, 2007:38), 
atitude que, segundo alguns estudos, causou uma das catástrofes demográficas mais 
consideráveis da história da humanidade. Além do Brasil, a partir do século XV, com 
nova intensidade no XIX, as “potências” europeias expandiram-se, colonizaram, 
espoliaram e exploraram inúmeros povos ao redor do mundo, em razão primeiro do 
mercantilismo, depois do capitalismo. Existe, contudo, uma questão legitimadora para 
esse processo: a da negação ontológica da diferença, onde a partir de discursos 
etnocêntricos e totalizantes, consideraram todos os povos humanos iguais, apenas em 
níveis de desenvolvimento diferentes, e promoveram a identidade europeia como 
modelo a ser seguido. É certo também que: 

A historiografia ocidental, da qual a brasileira faz parte, desdenhou 
desde o seu início qualquer documentação verbal que não fosse 
escrita. De forma arrogante, padronizou este traço e universalizou o 
seu modelo de confiabilidade nos documentos escritos, fazendo 
extensiva esta qualidade ao “resto” do mundo que foi encontrado no 
processo de colonização. (FREIRE, 2007:38). 

Porém, “nos últimos quarenta anos, esta situação começou a mudar, com o 
surgimento da Etno-história” (FREIRE, 2007:38). A Etno-história nasceu da relação 
entre a história e a antropologia, justamente por velhas narrativas não 
corresponderem às especificidades das pesquisas desenvolvidas junto aos povos que 
não tem como característica principal de arquivamento da memória a escrita. Assim, a 
Etno-história configura-se como um novo campo de abordagem, tanto acadêmico, 
quanto metodológico, que pretende com suas pesquisas revelar a história de grupos 
que tem como saber institucionalizado a tradição oral. “É interessante observar que 
está em curso um processo de recuperação da tradição oral não apenas nas 
sociedades sem escrita, mas até mesmo naquelas que têm uma longa e forte tradição 
literária, derrubando os preconceitos sobre sua credibilidade” (FREIRE, 2007:39). É 
importante também ressaltar que: 

A Etno-história reconhece as profundas diferenças entre as 
sociedades essencialmente orais e as sociedades onde predomina a 
escrita, cada uma delas com formas distintas de armazenamento, 
transmissão e produção do saber, o que exige procedimentos 
particulares de abordagem (FREIRE, 2007:38). 

O presente artigo tem por interesse pesquisar as origens da Etno-história, além 
de verificar quais as consequências, sociais e acadêmicas, causadas por sua utilização, 
os limites de sua aplicação e as questões que podem ser reveladas por seu estudo. 
Será apresentado primeiramente o estudo sobre a relação entre reciprocidade e 
diferença, e por último uma abordagem atual sobre a Etno-história. 
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2 RECIPROCIDADE E DIFERENÇA 

Quando analisamos o contato da civilização europeia com os povos ágrafos 
espalhados pelo globo, desde o século XV, de uma perspectiva histórica e 
antropológica, o que se destaca é a assimilação cultural do segundo pelo primeiro 
grupo. Tal assimilação não pode de forma alguma ser tratada, como já foi, como algo 
natural e inevitável, pois são claros os danos que foram causados aos povos ágrafos 
com tal atitude. Para que aconteça a mudança de tal prática, persistente até os dias 
atuais, a Etno-história se vale da reciprocidade. 

A reciprocidade não é um conceito homogêneo, e pode ser utilizado tanto na 
abordagem, quanto na prática etno-histórica. Podemos observar que o conceito de 
reciprocidade consiste em utilizar a multiculturalidade como forma de assegurar a 
cada cultura sua especificidade, sem que haja perda de identidade de qualquer uma 
das culturas.  

Sendo assim, o conceito de reciprocidade refletida na Etno-história vem se 
constituindo uma preocupação cada vez maior dos pesquisadores, e até mesmo de 
governos que adotam políticas de tolerância, sejam elas internacionais, comerciais, 
diplomáticas ou étnicas. Mas o que a reciprocidade reclama principalmente à 
civilização ocidental, é sem dúvida, o respeito social pela identidade, e principalmente 
pela diferença daqueles que foram explorados, escravizados e espoliados por séculos, 
e é nessa perspectiva que a Etno-história se apresenta como a superação da diferença 
ontologicamente negada, pois é a partir dela que se procedem os estudos que se 
dispõe a repara uma série de injustiças sociais cometidas por séculos. 

Em nosso país, como consequência de estudos de promoção social, 
apresentada pela reciprocidade, e por meio da Etno-história, houve nos últimos anos, 
um claro aumento de produção da pesquisa etno-histórica, aumentando também o 
interesse público e estatal pela inclusão social e pelo respeito às etnias indígenas e 
negras, como podemos constatar na Lei N°. 11.645 de 10 de março 2008.  

Porém, tais políticas e tal interesse ainda permanecem aquém do necessário 
para que haja a reparação das injustiças e a manutenção do respeito por aqueles que 
ajudaram a construir a nação que conhecemos, vivemos e nos sentimos “donos”. O 
desafio da Etno-história é abranger um público cada vez maior, para que possamos 
construir um país de igualdade e respeito, para todos os brasileiros. 

Como já citado acima, quando falamos de reciprocidade, e principalmente de 
reparo social das etnias indígenas e negras, recai sobre tal assunto outros dois 
importantes aspetos: o da identidade e o da diferença. Ao analisarmos essa questão 
“na perspectiva da diversidade, diferença e identidade tendem a ser naturalizadas, 
cristalizadas, essencializadas. São tomadas como dados ou fatos da vida social diante 



 

- 292 - 

 

dos quais se deve tomar posição” (SILVA, 2009:73). Porém, identidade e diferença não 
são naturais, são aspectos socialmente produzidos, muitas vezes impostos, 
intimamente interdependentes, e tem de ser analisados nessa perspectiva. 

É natural tomar a identidade como referência e a diferença como uma 
derivação dela, pois a identidade é antes de tudo uma criatura de linguagem usada 
para simplificar ações. Por exemplo, quando falamos “sou branco”, tal afirmação de 
identidade nos exime de repetir uma imensa cadeia de diferenciações, como “não sou 
negro” ou “não sou indígena”. Porém, só será possível entender a identificação de “ser 
branco” se houverem diferenciações étnicas, e nessa perspectiva a diferença é tomada 
como referência, pois sem ela não haveria identidade. Tal dicotomia entre diferença e 
identidade permite concluir que apesar de serem aspectos sociais impostos, suas 
bases linguísticas não são suficientemente sólidas para fixá-las sem discussões a 
respeito da relação entre ambas. 

Mas talvez a principal característica da identidade e da diferença foi ser 
historicamente imposta nas relações de poder. Durante séculos pudemos analisar que 
a cultura dita dominante impôs sua identidade sobre a da cultura dita inferior, e 
negando as diferenças reclamou o poder como natural para ela, fato esse que 
legitimou a prática da expropriação material e cultural dos povos ágrafos. Nesse 
sentido podemos afirmar que: 

Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da 
identidade e da diferença seja objeto de disputa entre grupos sociais 
assimetricamente situados relativamente ao poder. Na disputa pela 
identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros 
recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da 
identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o 
acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, 
pois, em estreita conexão com relações de poder. (SILVA, 2009:81). 

 Quando o grupo que ascende ao poder afirma uma identidade e nega as 
diferenças, acaba por produzir diferenciações. Tais diferenciações servem para 
estabelecer o acesso aos bens sociais e definir o tratamento que cada grupo receberá 
segundo a sua identidade. Diante disso, o grupo situado ao poder estará sempre em 
melhores condições sociais, enquanto os ditos “diferentes” sofreram com pré-
conceitos e até exploração, em razão da sua identidade, ou melhor, de suas diferenças. 
Nesse sentido, Silva (2009:82) afirma que “deter o privilégio de classificar significa 
também deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim 
classificados”. 

Ao classificar e atribuir valores aos grupos é eleita uma identidade como 
modelo. As identidades que se diferenciam da “ideal” são discriminadas. Há algum 
tempo atrás, na nossa sociedade, um modelo de identidade ideal era o de “Homem, 
Branco e Heterossexual”, e qualquer diferenciação desse modelo era tido como 
“desvio”. À época do contato do europeu com os povos ágrafos no século XV, o 
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modelo de identidade era o de “Homem, Europeu, Branco e Cristão”, e claramente os 
indígenas não correspondiam a esse modelo, e logo, foram explorados, escravizados e 
dizimados.  

Tais identidades usadas como “modelo” são fixadas à sociedade a partir de 
símbolos, muitas vezes narrativas, ou mitos, manobrados pela elite. Um exemplo claro 
do uso de um símbolo para fixar uma identidade, foi a da religiosidade cristã citada 
acima. Fica claro, portanto que identidade e diferença foram, e são, importantíssimas 
nas relações de poder social. 

Identidade e diferença entendidas nos aspectos acima tendem à 
homogeneização, mas, como sabemos, elas são essencialmente heterogêneas. Nos 
últimos anos principalmente, tendências como a hibridização de etnias nos mostram 
que, assim como na questão da língua, a identidade imposta pelos grupos dominantes 
está alicerçada em bases que podem ser questionadas, subvertidas, e essa é uma das 
funções da pesquisa etno-histórica.  

A representação da identidade está diretamente ligada a essa questão, pois, “é 
por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam a 
existir. Representar significa, neste caso, dizer: “essa é a identidade”, “a identidade é 
isso”” (SILVA, 2009:91). Considerando essa questão, podemos afirmar que a 
representação da identidade é definida pelo grupo que está no poder, e cabe a 
sociedade, e também ao etno-historiador, questionar tais representações e tais 
identidades, a fim de promover o respeito a todos. 

Tais discussões em torno da identidade, e principalmente da diferença não 
podem se restringir ao âmbito acadêmico e tem de ser levadas à educação básica. O 
modo como essas discussões serão trabalhadas também precisa ser pensado, pois 
ainda precisam ser criadas teorias a respeito da identidade e da diferença. É necessário 
que tais assuntos componham o currículo das escolas, sendo conduzidos de forma que 
não afaste a diferença do outro, sendo sempre problematizado e debatido. Será dessa 
forma que alcançaremos resultados significativos enquanto a tolerância e ao respeito 
pelos grupos étnicos que compõe nossa sociedade. 

3 ETNO-HISTÓRIA: PERSPECTIVAS ATUAIS 

 Sabemos que a antropologia e a história são ciências humanas, e tem cada uma 
ao seu modo, a mesma finalidade: o conhecimento do homem pelo homem. Quando a 
civilização europeia choca-se com as sociedades ágrafas existentes pelo mundo, o que 
se constitui a priori é um discurso totalizante, que nega ontologicamente a existência 
da diferença, seja ela cultural, religiosa, política, ou outra qualquer. A consequência de 
tal atitude é a dizimação dessas sociedades, beirando seu desaparecimento, 
legitimado por discursos antropológicos e históricos, a fim de desenvolver as práticas 
colonialista e imperialista, visando principalmente lucros. Os indivíduos de tais 
sociedades que não eram dizimados sofriam a aculturação imposta pelas civilizações 
euro-americanas.  
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Mas, com o desenvolvimento ao longo do tempo da antropologia e da história, 
se verificou a necessidade de acabar com tal discurso universalizante e colocar em 
evidência a história dessas sociedades, respeitando sua cultura, que é diferente da 
cultura ocidental. Para suprir tal necessidade, surge no começo do século XX, da 
relação entre história e antropologia uma nova área de estudo, uma nova disciplina 
acadêmica, a Etno-história, que “estuda mudanças em sociedades ágrafas (sem 
escrita) desde os tempos dos primeiros contatos com o europeu, utilizando tanto as 
evidências documentais, como a tradição oral” (TRIGGERS, 1982:4).  

Para seu desenvolvimento, a Etno-história usa instrumentos de abordagem e 
prática, tanto da história, quanto da antropologia e de outras ciências, por isso só pode 
ser compreendida e praticada em um apanhado interdisciplinar. Ao fazermos tais 
pontuações, fica claro que a Etno-história se torna indispensável para a superação da 
diferença ontológica negada. Vamos, portanto, caracterizá-la. 

A Etno-história “pode ser considerada como um fenômeno relativamente 
novo” (TRIGGERS, 1982:4), tendo sido o termo utilizado pela primeira vez na Europa, 
na década de 1910, e a disciplina propriamente fundada nos Estados Unidos, na 
década de 1950. Sua prática só é desenvolvida nas Américas, parte da África e 
Austrália, lugares onde existem povos ágrafos, e não na Europa, onde o que se 
desenvolve é o estudo do “Folklore”, que se diferencia da Etno-história por estudar as 
tradições da própria sociedade ocidental antes do advento do capitalismo. No Brasil, a 
disciplina vem ganhando cada vez mais espaço, tanto em pesquisas, quanto na 
academia, principalmente a partir da década de 1990. 

Inúmeras discussões tem se desenvolvido sobre a relação entre Etno-história, 
história e antropologia. Em relação à história, como diferencial metodológico, 
podemos caracterizar que:  

A Etno-história, por contraste, tem se desenvolvido como o estudo 
da mudança entre os povos indígenas, em oposição a História, que 
estuda as atividades dos europeus, tanto antes quanto depois que 
eles se instalaram em diferentes partes do mundo. (TRIGGERS, 
1982:4). 

Podemos observar ainda que “as técnicas requeridas para estudar a história 
dos grupos ágrafos, são diferentes daquelas necessárias para se estudar sociedades 
mais complexas que têm documentação abundante de seu próprio passado” 
(TRIGGERS, 1982:4), assim as “implicações ideológicas e sociais significantes são, 
portanto, inerentes à diferença entre História e Etno-história, tanto na América do 
Norte como em qualquer outra parte” (TRIGGERS, 1982:5). 

Com relação à antropologia, a Etno-história não irá fazer parte de seu 
desenvolvimento evolucionista do século XIX, sendo desenvolvida aos poucos, no 
contato dos etnógrafos com os povos ágrafos durante o século XX, em suas diversas 
escolas elencadas na primeira parte deste trabalho. 
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Porém, a Etno-história só pode ser compreendida quando vislumbrada de uma 
ótica interdisciplinar, pois: 

A dicotomia entre História e Antropologia transformou-se, portanto, 
na distinção entre uma disciplina que procurava descrever o 
progresso e o dinamismo dos povos e culturas, que eram de origem 
europeia e outra que procurava estudar culturas “inferiores” e 
“estáticas” dos índios americanos e ultimamente dos povos nativos 
no mundo inteiro. (TRIGGERS, 1982:5). 

 

Essa interdisciplinaridade levanta outra discussão sobre a Etno-história, que 
recairá sobre os profissionais que desenvolverão sua prática. Certamente muitas 
dificuldades foram enfrentadas ao longo da produção da disciplina, pois, “inicialmente, 
a pesquisa etno-histórica era desenvolvida quase que exclusivamente por etnólogos 
que tentavam se familiarizar o melhor que podiam com as técnicas da historiografia” 
(TRIGGERS, 1982:7), o que não consistia uma tarefa fácil, pois sabemos ser grandiosa a 
diferença de um trabalho no campo e na biblioteca.  

“Contudo, as pesquisas etno-históricas continuam sendo elaboradas em termos 
recentes, por pesquisadores, que tem por objetivo principal a História” (TRIGGERS, 
1982:7), o que não constitui solução para o problema, pois se sabe a supervalorização 
dada pelo historiador ao documento, sendo a prática no campo essencial para afastar 
os perigos da produção de etnocentrismo. 

Diante desse quadro, é importante pensarmos na formação da etno-
historiadores, pois, a difusão da Etno-história é cada vez maior de um modo geral na 
sociedade, talvez, por tentar responder aos anseios dela, por mostrar a ela a história 
dos índios sul-americanos, que foram massacrados e destinados à extinção, mas que 
sobrevivem e cobram cada vez mais sua identidade frente ao etnocentrismo ocidental. 
A resposta para a questão da formação de etno-historiadores ainda precisa ser 
debatida e estudada, pois: 

Quando leigos e historiadores, que tem como preocupação 
primordial a cultura euro-americana, comungam desta forma, 
podemos concluir que a pesquisa etno-histórica passou a gozar de 
uma importância tão grande que é desproporcional ao número de 
etno-historiadores (TRIGGERS, 1982:8). 

Qual seria o motivo desse aumento de interesse dos pesquisadores e da 
sociedade pelos povos indígenas? Podemos pontuar que “grande parte desse interesse 
resulta do fato de que os povos indígenas criaram uma nova consciência sobre eles 
próprios entre os euro-americanos” (TRIGGERS, 1982:9), ou seja, os próprios índios se 
fizeram ouvir dentro da sociedade, eles criaram essa consciência coletiva entre os não-
índios.  
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Mas, ao mesmo tempo em que o fizeram, criticaram as produções etno-
históricas existentes, dizendo que não se era possível um cidadão branco conhecer 
integralmente a cultura indígena, e que a reconstituição histórica, inclusive de etno-
historiadores, não seria fidedigna, sendo utilizada para realizar desejos políticos. Não 
podemos de forma alguma julgá-los negativamente por tais afirmações, pois foi 
justamente o mesmo branco, que ao longo do tempo massacrou e dizimou os 
indígenas.  

A aproximação entre índios e brancos, contudo, foi mantida, e ao se efetuar os 
estudos é necessário que “etno-historiadores e etnólogos devem estar preparados 
para cooperar com grupos nativos, mais ou menos dentro da perspectiva desses 
grupos, registrando seus mitos e crenças religiosas, se tal colaboração for solicitada” 
(TRIGGERS, 1982:10), para que a produção etno-historiográfica seja qualitativa para 
ambos. Podemos afirmar então que: 

O desafio do etno-historiador é combinar um estudo respeitoso das 
visões indígenas tradicionais da história e da causalidade, com aquilo 
que nós consideramos como investigações etno-históricas e 
históricas mais convencionais. O estudo das tradições orais pode 
desempenhar um papel importante, servindo como ponte entre o 
espaço existente entre as duas abordagens (TRIGGERS, 1982:10). 

A prática etno-histórica deve então ser fidedigna, e desenvolvida por 
instrumentos científicos satisfatórios, que não subjuguem os povos indígenas, não 
sirvam de instrumento de promoção política pessoal e nem produza etnocentrismo, 
pois, “As mesmas pressões sociais que criam um interesse pela Etno-história também 
impõem aos etno-historiadores uma responsabilidade moral coletiva para tal rigor” 
(TRIGGERS, 1982:13). Pode-se acrescentar ainda que: 

Os principais controles na qualidade da pesquisa etno-histórica são 
metodológicos. Dentre eles os mais importantes são as técnicas 
compartilhadas por todos os historiadores e tomadas emprestadas 
pelos etno-historiadores, que se referem à valorização das fontes e a 
compreensão das influências que elas receberam. Essas técnicas 
também garantem que as interpretações sejam verificadas com um 
corpus de dados suficientemente abrangente e que os dados que não 
sustentam a interpretação sejam também levados em conta tanto 
quanto aqueles que a sustentam (TRIGGERS, 1982:13-14). 

É impossível pensar a Etno-história, sem pensar em história indígena 
americana, pois é em função da segunda, que a primeira sobre-existe, e “se queremos 
erradicar os preconceitos que produziram a diferença entre Antropologia e História no 
século XIX, devemos parar de falar na Etno-história como um corpo de conhecimento e 
em vez disso falar na História Americana Indígena” (TRIGGERS, 1982:16).  

Compreender essa história dos índios na América é compreender a história 
colonial como um todo, e é fator primordial para deixar de partilhar do discurso 
totalizante etnocêntrico. Para o aprimoramento do conhecimento etno-histórico, cada 



 

- 297 - 

 

vez mais se faz necessário partilhar, além da história e da antropologia, da 
arqueologia, pois, é por meio dessa última ciência que se pode conhecer a pré-história 
dos índios americanos, que por muito tempo se julgou indigna de partilhar dos estudos 
etnográficos e etno-históricos, mas que hoje é vislumbrada como parte fundamental 
de um todo, indispensável para entender a história indígena americana.  

Dentre as contribuições que podemos atribuir à arqueologia, estão “muitos 
aspectos cruciais do comportamento humano. Isto inclui demografia, padrões de 
ocupação e habitação, troca, organização política e comportamento ritual, tanto 
quanto cultura material” (TRIGGERS, 1982:16). Se a história dos índios americanos não 
for levada em conta, a história colonial não pode ser corretamente compreendida, pois 
as duas englobam um todo. 

A Etno-história é polissêmica, pode se traduzir como uma disciplina acadêmica, 
ou como abordagem para a reconstituição da história de povos ágrafos. Por esse 
motivo a definição e os limites da Etno-história seguem ainda hoje indefinidos, 
principalmente no Brasil, onde essa discussão é ainda mais recente. Podemos concluir 
somente com tal caracterização, que a Etno-história é instrumento fundamental para a 
superação da diferença ontológica negada. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados que o presente trabalho pretende alcançar traduzem-se 
melhor nas questões elencadas, do que nas respostas apresentadas por ele. Qual a 
atual situação dos povos e comunidades tradicionais no Brasil? Quais políticas públicas 
vêm sendo adotadas para garantir a esses grupos uma posição de respeito em relação 
à sociedade brasileira? Como os professores de história podem atuar na educação 
básica para instruir a sociedade e garantir a aplicação de tais políticas? Essas são 
algumas das questões gerais que podemos apresentar. 

Há também algumas questões específicas para citarmos. Até onde a Etno-
história pode influir na adoção das políticas públicas? As instituições de ensino 
superior do Brasil devem abrir espaço pra Etno-história na graduação ou na pós-
graduação? Como aumentar o interesse público e estatal pela Etno-história? 

A solução de tais questões requer tempo e o aprofundamento de pesquisas, 
mas se constituem indispensáveis para a construção de uma nação sem preconceitos, 
onde todos sejam tratados com respeito e igualdade. 

A certeza que podemos ter é de que a Etno-história nasceu nos anos de 1950, 
nos Estados Unidos, do diálogo interdisciplinar entre a história e a antropologia, e 
cresceu consideravelmente nos últimos anos, ao contar de uma nova maneira a 
história das etnias negras e indígenas na América e na África em abordagens como as 
de Karl Polanyi e Nathan Wachtel, rompe com antigos discursos excludentes e 
totalizantes, ajuda-nos a compreender corretamente o processo de colonização da 
América, e supera, ao menos no plano da narrativa, a negação ontológica da diferença, 
produto da assimetria das relações sociais. 
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RESUMO 

O processo emancipatório das mulheres está atrelado às lutas por igualdade de 
direitos, caminhando ao lado da indiferença em relação aos papéis atribuídos à 
mulheres e homens na sociedade. Os avanços alcançados pelas lutas femininas e a 
afirmação dos direitos das mulheres enquanto direitos humanos, deparam-se ainda 
com desafios a serem superados, como a inserção das Políticas Públicas de gênero na 
agenda política dos governos, de forma permanente. Nesse sentido, as lutas femininas 
giram em torno de uma maior participação nos espaços decisórios, por equiparação 
salarial com os homens e, pela superação da violência por motivo de gênero, que 
atinge milhares de mulheres, em suas mais variadas dimensões: sexual, doméstica, 
psicológica, patrimonial. Para romper com estas violências, a emancipação feminina 
torna-se fundamental, sendo que, através de Políticas Públicas de gênero, valoriza-se o 
capital social feminino, responsável pelo processo de desenvolvimento de muitos 
países. As mulheres enquanto agentes de mudanças sociais e econômicas, à medida 
em que alcançam cada vez mais uma maior emancipação, reconhecem-se enquanto 
sujeitos de direitos, possibilitando a superação das desigualdades de gênero e sua 
afirmação nos espaços de poder. Assim, pretende o presente trabalho, através da 
conceituação dos direitos das mulheres enquanto direitos humanos, demonstrar a 
importância das Políticas Públicas de gênero para a inserção na agenda política dos 
governos de forma permanente, reconhecendo assim, o valor do capital social 
feminino. Ainda, procura demonstrar que, a partir desse reconhecimento, é possível 
que as mulheres alcancem sua autonomia, reconhecendo-se enquanto sujeitos da 
própria história. Trata-se de um trabalho de natureza bibliográfica, baseado na revisão 
doutrinária acerca do tema, fruto de discussões desenvolvidas junto ao grupo de 
Pesquisa Direito Cidadania e Políticas Públicas do Programa de Pós Graduação stricto 
sensu da Universidade de Santa Cruz do Sul.  

Palavras - chave: Gênero; Políticas Públicas; Autonomia; Capital Social; Agenda 
Política.  
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1 INTRODUÇÃO  

A luta das mulheres por igualdade de direitos e condições na sociedade vem de 
muito tempo, sendo que, para falar em igualdade não há como fugir de seu antônimo: 
a desigualdade. A história da igualdade, seja entre homens e mulheres, pobres e ricos, 
negros e brancos, caminha lado a lado com a diferença e, não raro, com a indiferença 
em relação aos papéis atribuídos a cada um na sociedade.  

Reconhecendo a importância da emancipação feminina para superação dessas 
desigualdades, é que o presente trabalho tratará da autonomia feminina através das 
políticas públicas de gênero, evidenciando a necessidade de que as questões de 
gênero devem estar contempladas na agenda política dos governos.  

Para isso, primeiramente, abordará os direitos humanos das mulheres, 
lembrando que, inobstante às conquistas alcançadas pelas mulheres, ainda existem 
muitos desafios a serem superados, especialmente em relação à violência que as 
vitimiza cotidianamente. Em um segundo momento, tratará das políticas públicas de 
gênero, demonstrando que sua efetividade é alcançada na medida em que a questão 
de gênero passa a fazer da agenda política dos governos, enquanto compromisso com 
a redução das desigualdades entre mulheres e homens. 

Por fim, versará sobre a relação entre as políticas públicas de gênero e a 
autonomia feminina, destacando o espaço local como dimensão privilegiada da 
execução e efetivação dessas políticas, contribuindo assim, para a superação de 
deficiências históricas em relação às mulheres.  

O trabalho é de natureza bibliográfica, baseado na revisão doutrinária acerca 
do tema, fruto de discussões desenvolvidas junto ao grupo de Pesquisa Direito 
Cidadania e Políticas Públicas do Programa de Pós Graduação stricto sensu da 
Universidade de Santa Cruz do Sul.  

2 MUITO ALÉM DOS FEMINISMOS: O DIREITO DAS MULHERES ENQUANTO DIREITOS 
HUMANOS 

O ser humano nasce com o sexo masculino ou feminino e, é partir da herança 
cultural de cada indivíduo que é definido o que cabe a cada um dos sexos. Mulheres e 
homens foram educados, ao longo da história, a entender que as obrigações da 
mulher são os afazeres domésticos e a educação dos filhos, enquanto que, ao homem, 
cabe o sustento econômico da família. As relações de gênero dizem respeito, então, ao 
masculino e ao feminino e na maneira como se relacionam, sendo que “diferentes 
valores definem comportamentos e papéis sociais que devem ser seguidos por 
homens e mulheres”(BONETTI, 2000). 

Cabe salientar que gênero e sexo são coisas diferentes: sexo trata das 
diferenças biológicas entre mulheres e homens, enquanto que, gênero trata de valores 
culturais, de papéis e comportamentos atribuídos a mulheres e homens. Para Bonetti 
(2000), “é uma construção cultural que faz tão parte de nós que chegamos a achar que 
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faz parte da nossa natureza, ou seja, que nascemos com ela. Quando nos damos conta 
de que é algo construído, percebemos que pode ser modificado.” 

 A partir do estabelecimento do patriarcado, desde os tempos bíblicos, passa a 
vigorar o poder do homem, do masculino sobre o feminino em todas as instâncias. 
Dois mil anos depois, com o surgimento das indústrias, ao tempo da Revolução 
Industrial, as mulheres passaram a ser recrutadas também para os trabalhos fora de 
casa. Isso as fez despertar no sentido de reivindicar direitos que até então lhes eram 
negados. A partir daí surgiram muitas conquistas: de dona de casa, cabendo-lhe o 
cuidado da família sem direito a salário, hoje a mulher conquistou o mundo do 
trabalho remunerado e tem direito de votar e ser votada.  

 Mesmo assim, segundo Martín (20005, p. 60-61), a maioria das teorias 
políticas, nos diferentes momentos históricos, se ocupou das relações de sexo-gênero. 
Utilizando-se da ideia de Simon Rodrigues (1999, p. 93-94), observa que ao afirmar que 
todos os homens são livres e iguais em direitos e deveres, detentores de justiça e livres 
de dominação, e não ter incluído as relações assimétricas de poder entre os sexos, é 
um déficit incompreensível para mentes verdadeiramente críticas. Os princípios da 
democracia encontram-se abalados na medida em que estes pensadores não 
contabilizaram pelo menos metade dos seres humanos.  

 Neste contexto, o feminismo, enquanto movimento social, que surge “da 
organização das mulheres para conquistar um lugar valorizado para a mulher na nossa 
sociedade”(BONETTI, 2000), denuncia a transformação da diferença de gênero em 
desigualdade. Ou seja, 

estes diferentes papéis que nos são ensinados desde que nascemos 
(como devemos nos comportar sendo mulheres e sendo homens) 
têm valores desiguais na nossa sociedade. As atitudes, o 
comportamento e os papéis dos homens têm um valor maior do que 
as atitudes, o comportamento e os papéis das mulheres, Por isto 
homens e mulheres têm lugares diferenciados e muitas vezes 
desiguais na nossa sociedade. De forma geral, é contra esta 
desigualdade que o feminismo luta. O feminismo, como um 
movimento social, procura mostrar para o resto da sociedade que os 
homens e as mulheres, apesar de terem corpos diferentes, são iguais 
em capacidade, podendo realizar os mesmos trabalhos e terem os 
mesmos direitos. (BONETTI, 2000)  

 Mesmo ante esse quadro, as mulheres vem conquistando maior respeito 
dentro da família e da sociedade: tem sua própria opinião, protestam contra a 
violência dentro e fora de casa e contra injustiças e buscam relações mais igualitárias e 
respeitosas. Para garantir essas conquistas, as mulheres precisam dizer o que sentem, 
o que pensam, decidir sobre sua vida e, dessa forma, fazerem-se ouvidas e 
compreendidas no meio em que vivem. Precisam também, lutar por seu direito a 
sexualidade, sem obrigações indignas e, ainda, exercer seu direito ao planejamento 
familiar.  
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 Em todas as sociedades, há diferenças entre os papéis sociais 
desempenhados por homens e mulheres, no seu acesso aos recursos 
produtivos e na sua autonomia para tomar decisões. Historicamente, 
essas diferenças se expressam de forma desfavorável às mulheres, 
transformando-se em desigualdades que as prejudicam fortemente, 
por exemplo, no acesso ao emprego, à educação, à moradia e à 
renda. Essas desigualdades também delineiam diferentes formas e 
níveis de discriminação quanto ao exercício da sexualidade. (BRASIL, 
2007) 

 A igualdade de gênero e a participação ativa das mulheres em todas as esferas 
da vida social, econômica e política são essenciais para o desenvolvimento das 
sociedades modernas; uma condição e um compromisso indispensáveis para uma 
verdadeira democracia, onde homens e mulheres caminhem lado a lado, como iguais. 

As desigualdades entre os gêneros estruturam diferentes graus de 
discriminação das mulheres, as excluem da participação em 
dimensões fundamentais da vida em sociedade e restringem sua 
liberdade para exercer plenamente os seus direitos humanos 
fundamentais. No mundo, há cada vez mais consenso que mulheres 
com saúde, escolaridade e autonomia incidem positivamente na 
produtividade econômica, na educação das gerações futuras e na 
construção de uma cultura de paz. (BRASIL, 2007) 

 Outra face da desigualdade entre homens e mulheres é a violência. A violência 
doméstica é a expressão mais brutal da discriminação e da opressão contra as 
mulheres; é a manifestação da desigualdade social e de poder entre homens e 
mulheres, construída historicamente. Os atos de violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral, seja no âmbito doméstico, no mundo do trabalho e da mídia, são 
atos incentivados por uma sociedade que encoraja o agressor e desencoraja a vítima. 
Essa violência tem reflexos não só sobre a vítima, mas sobre seus filhos e sobre todo o 
núcleo familiar (CARRION, 2010). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2012), 
quatro em cada dez mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. 
Ainda, segundo o IBGE, 43,1% das mulheres são agredidas dentro da própria casa e 
25,9% são vítimas de cônjuges e ex-cônjuges. Já os contatos com o Ligue 180 pularam 
de 46 mil em 2006 para 734 mil em 2010, sendo que destes, 108 mil denunciavam 
crimes contra a mulher (BRASIL, 2012). Especialistas avaliam que é o medo, em suas 
mais diferentes expressões, que mais paralisa: o medo de ser morta pelo 
companheiro, de assumir sozinha os filhos e privá-los do atendimento de suas 
necessidades básicas, medo da exposição, do escândalo70. 

Para Menicucci (2012), “a violência contra as mulheres é histórica estratégia de 
dominação e de controle das relações entre mulheres e homens. A cada dia está mais 

                                                           
70

 Pesquisa realizada pelo Instituto Avon/IPSOS em parceria com o Instituto Patrícia Galvão: “Percepções 
sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil”, em 2011.  



 

- 303 - 

 

próxima de nossa vida e exige respostas mais rápidas do poder público e da 
sociedade.” Neste sentido, a Lei Maria da Penha tem se mostrado uma importante 
ferramenta na busca pela erradicação, prevenção e punição da violência contra as 
mulheres, mesmo ainda encontrando alguma resistência e desafios, como a ampliação 
da quantidade de Delegacias da Mulher, dos centros de referência, dos serviços de 
abrigamento e da melhoria no atendimento às mulheres nos momentos de 
vulnerabilidade ante a violência sofrida.   

Existem ainda, uma série de documentos internacionais de proteção e 
promoção aos direitos humanos das mulheres, mas que, em muitos casos, carecem de 
efetividade, seja pela falta de ratificação pelos Estados, ou simplesmente pelo seu não 
cumprimento. Percebe-se que as reivindicações das mulheres em todo mundo tem 
avançado lentamente, bem como a incorporação de compromissos internacionais na 
agenda política dos governos, fazendo persistir as discriminações, que são expressas 
de diferentes formas, das mais sutis as mais cruéis (BARSTED, 2001, p. 33).  

Reforce-se que, no Brasil, além da Lei Maria da Penha, anteriormente citada, a 
Constituição da República de 1988, já consagrava a igualdade entre homens e 
mulheres enquanto um direito fundamental, o que, nas palavras de Pitanguy (2013, p. 
2), representa “uma verdadeira mudança de paradigma do direito brasileiro no que se 
refere à igualdade de gênero.” 

Percebe-se que, apesar dos avanços e do amadurecimento da sociedade, ainda 
existem muitos desafios, muitas barreiras a transpor. Em muitos casos, a violência e a 
discriminação por motivo de gênero ainda são invisíveis para a maioria das pessoas. A 
violência é naturalizada, passando, em muitos casos de geração para geração. A 
necessidade de políticas que alcancem a realidade das mulheres vítimas seja da 
violência doméstica e sexual, como da discriminação pelo fato de ser mulher é 
premente. Cabe ao Estado garantir a efetivação dos direitos fundamentais das 
mulheres, e cabe a sociedade civil a mobilização para que tais políticas aconteçam.  

3 CAPITAL SOCIAL E AGENDA POLÍTICA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO 

A igualdade de gênero e a participação ativa das mulheres em todas as esferas 
da vida social, econômica e política são essenciais para o desenvolvimento das 
sociedades modernas; uma condição e um compromisso indispensáveis para uma 
verdadeira democracia, onde homens e mulheres caminhem lado a lado, como iguais. 
Nos últimos anos, tem-se vivido uma inovação nas relações de poder. Houve um 
crescimento na consciência participativa, na aproximação entre Poder Público e 
Sociedade Civil. A discussão sobre problemas sociais são assumidas pelo Poder Público 
e pela Sociedade Civil, em uma conjugação de esforços. Há que se lembrar porém que,  

as desigualdades entre os gêneros estruturam diferentes graus de 
discriminação das mulheres, as excluem da participação em 
dimensões fundamentais da vida em sociedade e restringem sua 
liberdade para exercer plenamente os seus direitos humanos 
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fundamentais. No mundo, há cada vez mais consenso que mulheres 
com saúde, escolaridade e autonomia incidem positivamente na 
produtividade econômica, na educação das gerações futuras e na 
construção de uma cultura de paz. (BRASIL, 2007) 

 

 No que concerne às políticas de gênero71, o movimento feminista foi 
responsável pela denúncia da opressão sofrida pelas mulheres ao longo da história, e 
passou a pressionar o Estado, fazendo surgir uma série de iniciativas públicas como o 
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983, as delegacias 
da mulher responsável pelo recebimento de denúncias de violência praticada contra as 
mulheres, sendo a primeira em 1985; os Conselhos de Direitos da Mulher, em âmbito 
nacional72, estadual e municipal, além de entidades autônomas como o SOS- Mulher, 
realizado de forma voluntária para atendimento à mulheres vítimas de violência 
(BONETTI, 2000) 

A Constituição de 1988 também reflete a mobilizaçãode mulheres. 
Organizadas em torno da bandeira Constituinte pra valer tem que ter 
palavra de mulher, as mulheres estruturaram propostas para a nova 
Constituição, apresentadas ao Congresso Constituinte sob o título 
Carta das Mulheres Brasileiras. Várias propostas dos movimentos – 
incluindo temas relativos a saúde, família, trabalho, violência, 
discriminação, cultura e propriedade da terra – foram incorporadas à 
Constituição. Em relação às políticas públicas, as pressões dos 
movimentos se dirigiram a diferentes níveis de governo, dependendo 
da distribuição de competências em cada campo de política pública. 
Assim, por exemplo, as reivindicações na área de combate à violência 
contra a mulher se dirigiram prioritariamente aos níveis estadual e 
municipal. As questões relativas à saúde, por sua vez, foram dirigidas, 
em um primeiro momento, ao Governo Federal. À medida que a 
descentralização se iniciou, as pressões também sofreram um 
redirecionamento, deslocando-se parcialmente para os governos 
estaduais e para os municípios.(FARAH, 2004, p. 50-51) 

A trajetória de formulação e inserção de políticas de gênero na agenda pública 
foi um processo longo, fruto das reivindicações dos movimentos feministas e de 
grupos de mulheres comprometidas com uma mudança, não somente em suas vidas, 
mas na sociedade, na busca pela igualdade entre mulheres e homens.  

                                                           
71 Farah observa que “Políticas públicas com recorte de gênero são políticas públicas que reconhecem a 

diferença de gênero e, com base nesse reconhecimento, implementam ações diferenciadas para 

mulheres. Essa categoria inclui, portanto, tanto políticas dirigidas a mulheres – como as ações pioneiras 

do início dos anos 80 – quanto ações específicas para mulheres em iniciativas voltadas para um público 

mais abrangente”. Revista Estudos Feministas. São Paulo, 2004. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ref/v12n1/21692.pdf. 

72
 O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi criado em 1985, ligado ao Ministério da Justiça.  

http://www.scielo.br/pdf/ref/v12n1/21692.pdf
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Os Organismos de Políticas para Mulheres e os Conselhos Estaduais e 
Municipais dos Direitos da Mulher são importantes ferramentas no 
processo de formulação, monitoramento e coordenação das políticas 
promotoras da defesa dos direitos humanos das mulheres. A criação 
dos organismos voltados exclusivamente para as políticas para 
mulheres e para a defesa dos seus direitos é uma recomendação da 
IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, a Conferência de Beijing, 
realizada em 1995. Consta ainda nos compromissos assumidos pelo 
governo brasileiro na Declaração de Beijing, ratificada em 2000, 
durante a Conferência Beijing + 5, que ocorreu em Nova Iorque. Está 
prevista ainda na Convenção para a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher, que entrou em vigor no ano de 
1981 (BRASIL, 2012). 

Cada vez mais as questões de gênero vem integrando a agenda dos governos, 
nos seus diferentes níveis, fruto da mobilização constante dos movimentos em defesa 
dos direitos das mulheres e do reconhecimento, pelo Estado, da necessidade de 
políticas específicas com enfoque de gênero. Vale ressaltar que, na medida em que 
ocorre uma descentralização das políticas públicas, “o locus das pressões se 
redireciona crescentemente para o nível local de governo”(FARAH, 2004, p. 53), o que 
amplia o poder de ação dos agentes locais.  

Cabe o alerta de Farah (2002, p. 13), ara quem o fato das políticas públicas de 
gênero serem incorporadas na agenda governamental, não significa que exista 
necessariamente uma “aderência” à agenda de gênero. Para a autora, muito embora 
existam um número significativo de iniciativas locais atuando sobre as desigualdades 
de gênero, inserindo a pauta dos movimentos de mulheres construída ao longo dos 
anos, persistem ainda uma grande número de políticas e programas que, “embora 
focalizem as mulheres ou a elas dirijam módulos de programas mais gerais, acabam 
por reiterar desigualdades de gênero, reafirmando uma posição tutelada e 
subordinada da mulher tanto no espaço público como no privado.” 

Há que se frisar, que é no espaço local que os gestores podem identificar 
melhor as demandas existentes e utilizarem-se das ferramentas necessárias para 
superação de desigualdades históricas entre mulheres e homens. Cabe às mulheres a 
participação nos espaços decisórios locais, onde é possível levantar as demandas dos 
grupos mais vulneráveis, uma vez que elas fazem parte e conhecem essa realidade. 
Nesse sentido, o compromisso deve ser mútuo: o poder público deve fomentar ações e 
programas com viés de gênero, garantindo uma agenda nesse sentido, e, por outro 
lado, as mulheres devem estar mobilizadas para levantar as demandas, participando 
da formulação de políticas e exigir seu cumprimento. 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO E AUTONOMIA FEMININA: O RECONHECIMENTO 
DO CAPITAL SOCIAL FEMININO E A NECESSÁRIA INSERÇÃO NA AGENDA POLÍTICA 

Existe uma relação entre capital social, empoderamento e inclusão, sendo que 
a inclusão social é um objetivo amplo e, para sua consecução, são necessárias 
“mudanças estruturais na economia e no sistema político, associadas a transformações 
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culturais e nas relações sociais”(SCHMIDT, 2006, 1772). Verifica-se assim, a 
importância do empoderamento social local, elemento essencial para a apropriação 
das políticas públicas pelos gestores públicos. É este empoderamento que proporciona 
a participação dos diferentes agentes na resolução de diferentes problemas sociais, 
“percebendo-se que somente se pode falar em cidadania se houver aumento do 
espaço discursivo, permitindo aos indivíduos e aos grupos participarem na constituição 
das transformações sociais”(HERMANY E PEREIRA, 2011, p. 222). 

A importância dessa atuação local se dá no sentido de que, mesmo existindo 
diretrizes macro, como por exemplo, uma política nacional para as mulheres, é no 
espaço local que ela irá incidir. Para Hermany e Pereira (2011, p. 221),  

de fato, é no espaço municipal que o ator social deixa o plano da 
abstração e da generalidade e passa a ser entendido e considerado 
diante de suas especificidades e necessidades concretas. É também 
da esfera local, portanto, a partir do Município ou do espaço 
regional, que se possibilita a efetiva atuação dos atores na 
construção de uma normatividade e na formação de decisões 
públicas decorrentes da apropriação do espaço público pela 
sociedade, principalmente quando há redes de confiança, onde os 
cidadãos convergem cooperativamente em prol do bem comum.  

Essa cooperação entre os diferentes atores sociais, onde se estabelece uma 
rede de confiança é característica do capital social, que é uma forma de 
enfrentamento à exclusão social, que, segundo Schmidt (2006, p. 1760), possui duas 
vertentes principais: 

a primeira aborda o capital social como recurso que os indivíduos 
possuem para acessarem recursos socialmente valorizados em 
virtude de suas relações com outras pessoas [...] A outra abordagem 
entende por capital social as variadas formas de interação social dos 
membros de uma comunidade, tanto formais como informais, e dos 
componentes psico-sociais a elas subjacentes, como os sentimentos 
de confiança e reciprocidade. 

Como se observa, o empoderamento acarreta uma mudança nas estruturas 
sociais, uma descentralização das decisões, pois “a cultura democrática quando 
prevalente no espaço político, garante aos cidadãos uma participação mais ativa e 
consciente, proporcionando a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento e 
crescimento da sociedade”(KOTLINSKI, 2004, p. 140).  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho-OIT, 

uma condição para que o crescimento econômico dos países se 
traduza em menos pobreza e maior bem-estar e justiça social é 
melhorar a situação relativa das mulheres, negros e outros grupos 
discriminados da sociedade e aumentar sua possibilidade e acesso a 
empregos capazes de garantir uma vida digna para si próprios e suas 
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famílias. A pobreza está diretamente relacionada aos níveis e 
padrões de emprego, assim como às desigualdades e à discriminação 
existentes na sociedade. Além disso, as diferentes formas de 
discriminação estão fortemente associadas aos fenômenos de 
exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos 
diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras 
adicionais para que as pessoas e grupos discriminados superem a 
situação de pobreza. Gênero e raça/cor são fatores muito 
importantes para determinar as diferentes possibilidades dos 
indivíduos de terem acesso a um emprego e nas suas condições de 
trabalho: remunerações, benefícios e possibilidades de proteção 
social. Desse modo, gênero e raça condicionam a forma através da 
qual os indivíduos e as famílias vivenciam a situação de pobreza e 
conseguem ou não superá-la ( 
http://www.oit.org.br/content/genero-e-raca). 

Essa avaliação é corroborada por Amartya Sen (2000, p. 234-235), ao afirmar 
que o desenvolvimento de muitos países, hoje, está diretamente ligado ao ganho de 
poder das mulheres, evidenciado em fatores como a educação das mulheres, seu 
padrão de propriedade, as oportunidades de emprego as quais elas tem acesso e o 
funcionamento do mercado de trabalho. Para além disso, existem outras variáveis, 
como as atitudes da família e da sociedade em relação à independência econômica das 
mulheres e as razões, econômicas e sociais, que levaram estas mulheres a buscar esta 
independência.  

[...] a continuidade do sistema vigente ou sua ruptura é fortemente 
influenciada pelas relações econômicas e sociais exatas que atuam 
no meio local. A condição de agente das mulheres é um dos 
principais mediadores da mudança econômica e social, e sua 
determinação e suas conseqüências relacionam-se estreitamente a 
muitas das características centrais do processo de desenvolvimento 
(SEN, 2000, p. 235)  

 O empoderamento73 e a autonomia das mulheres são condições para 
realização plena da vida social e política, libertando-as da opressão e da carência de 
poder e tomada de decisões, sobre seu corpo, sua vida, seus filhos, enfim, das relações 
de poder que as impedem de alcançar uma vida plena e sadia. Quanto mais integradas 
e empoderadas estiverem as mulheres, maior será sua capacidade de tomada de 
decisões, especialmente no dia respeito à sua sexualidade  e aos direitos reprodutivos, 
                                                           
73

 O empoderamento da sociedade desmantela a alienação dominante do poder imposta por poucos, 
contribui com o interesse da coletividade e não somente com o interesse individual ou de poucos. Neste 
ponto, a democracia estaria sendo desenvolvida de modo a concretizar a cidadania, oportunizando a 
construção de uma nova era, uma sociedade optante por transformações concretas em um mundo 
desigual. O cidadão ficará mais próximo do Estado e o ajudará a comandar as necessidades da 
coletividade de um modo geral. O aparato estatal ficará mais dinâmico, eficiente e transparente, o que 
possibilitará  o exercício  de uma cidadania plena. CASSOL, Sabrina. O papel do poder local frente a 
efetivação da erradicação do trabalho infantil: uma abordagem humanista. 2008. . 173 fl. Dissertação 
(Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado. Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Santa 
Cruz do Sul, 2008. p.147) 

http://www.oit.org.br/content/genero-e-raca
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condição muitas vezes essencial para o sucesso dos programas relativos à população. 
“A experiência demonstra que os programas de população e desenvolvimento são 
mais eficientes quando simultaneamente são tomadas providências para melhorar a 
situação das mulheres”(BARSTED, 2001, p. 63-64) 

Diante deste cenário, onde, em pleno século XXI, apesar dos inúmeros avanços 
alcançados em termos de direitos pelas mulheres, ainda existem desafios a serem 
superados, como a igualdade de salarial com os homens, a maior participação na vida 
política e a supressão da violência de gênero que vitima mulheres diariamente, 
constituem alguns desses desafios. As mulheres, cada vez mais devem ocupar um 
espaço privilegiado, onde tenham tem voz e possa agir, denunciando as desigualdades 
e violências a que são submetidas, e ainda, propôr políticas públicas que alterem essa 
realidade.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As relações desiguais entre mulheres e homens são sustentadas pela divisão 
sexual e desigual do trabalho doméstico, pelo controle do corpo e da sexualidade das 
mulheres e pela exclusão das mulheres dos espaços de poder e de decisão. As políticas 
públicas para as mulheres visam construir a igualdade e equidade de gênero, 
considerando todas as diversidades – raça e etnia, gerações, orientação sexual e 
deficiências.  

  Verifica-se que o espaço público ainda está, em muito, reservado aos homens, 
e a violência continua sendo uma mazela para muitas mulheres, muito embora exista 
uma lei- Maria da Penha- reconhecida como um marco para superação da violência 
contra as mulheres, mas cuja plena implementação ainda demanda alguns desafios, 
como o aumento do número de delegacias especializadas para o atendimento das 
mulheres vítimas de violência doméstica.  

 As políticas de gênero, inicialmente construídas pelo movimento feminista, são 
de suma importância para superação das desigualdades ainda existentes entre 
mulheres e homens. Iniciativas locais, com intuito de fomentar a inclusão e 
participação feminina nos espaços decisórios, permite que aconteça um maior 
empoderamento das mulheres, uma vez que elas tornam-se sujeitos da própria 
história.  

 Ainda existe um longo caminho para ser percorrido na busca de igualdade entre 
os sexos, e na erradicação da violência de gênero. Mas, é preciso lembrar que 
mulheres e homens são responsáveis por essa mudança e que é possível viver sem 
medo, falar sem medo e participar ativamente enquanto proponentes de mudanças 
culturais e sociais.  
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RESUMO 

Por vinte e um anos perdurou no Brasil um sistema ditatorial de regime político. 
Durante esses anos, parte da sociedade apoiou o governo que se instalava mediante 
um golpe de Estado, em contrapartida as “cabeças pensantes” do país se opuseram ao 
Governo dos Ditadores e aos poucos foram instalando pelo Brasil movimentos que 
cresciam e ganhavam força. A Guerrilha do Araguaia foi um grande cenário de lutas 
revolucionárias da época. O Partido Comunista do Brasil instalou ao sul do estado de 
Pará, na divisa com Maranhão e Tocantins, uma base armada, onde os militantes 
passaram a residir, convivendo com os nativos do local, e também se organizar para 
combater as forças do Estado. Entre 1972 e 1974 o que ocorreu foi uma chacina dos 
militantes. O Estado invadiu o local e em pouco tempo exterminou mais de 70 pessoas 
que viviam no local, entre militantes e camponeses. Em 2010 a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos julgou o Brasil diante da Guerrilha do Araguaia, mas o país vai no 
caminho inverso ao julgar improcedente a ADPF 153 e assim não cumprir a sentença 
proferida pelo Tribunal.   

 

Palavras-chave:  Corte Interamericana; Condenação do Brasil; Guerrilha do Araguaia 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os Direitos Humanos tem uma trajetória longa, conturbada e de grandes lutas 
em todo o território mundial. Em estudo de como que se formou o pensamento 
humanista e de como esses conceitos são respeitados por diversos países com tantas 
diferenças culturais e ideológicas, encontramos fatos cruciais na História que 
demarcaram as fases de criação e afirmação dos direito do homem.  

Diante desse importante pensamento, a análise que temos em um caso 
concreto brasileiro é a Ditadura Militar, que como fato relevante na história da 
sociedade durou um período de 21 anos onde ocorreram diversas violações de direitos 
humanos já cristalizados internacionalmente. O referido trabalho expõe as 
consequências de tais atos e como o Estado democrático brasileiro lida com os fatos 
passados, de forma que usando da autonomia jurídica colide diretamente com as 
normas internacionais. 

A importância de tal estudo fica clara ao nos depararmos com uma questão de 
tamanha relevância para o Estado brasileiro, que seria deixar de uma vez por todas o 
passado ditador do país para trás. A maior dificuldade vem justamente da não 
existência de uma verdade real sobre os fatos ocorridos durante os anos de chumbo, já 
que o próprio governo ainda nega agiu de forma intolerante e injusta. 

A escolha sobre o tema se deu devido a importância do assunto nos dias atuais, 
bem como a necessidade de expor a todos os cidadãos brasileiros o que de fato ocorre 
quando o assunto é a Ditadura Militar. Enquanto para muitos esse é um passado 
distante, sabe-se que ainda há processos incompletos, corpos desaparecidos e 
documentos sob o sigilo do governo. O que se deseja com a disseminação do assunto é 
trazer a tona os problemas que ainda assombram os familiares e sobreviventes do 
regime ditatorial, que tanto lutaram para que se instalasse a democracia no Brasil. 

O julgamento do país perante a Corte Interamericana é talvez o fato de maior 
vislumbre e importância desde o inicio dessa luta, pois leva ao cenário internacional a 
incompetência jurídica do Brasil em transpor com justiça e dignidade a história 
brasileira. O trabalho relata exatamente os motivos do julgamento, bem como os 
aspectos da sentença, que busca o efetivo cumprimento de nossa lei de anistia.  

O presente trabalho tem a finalidade de estudar a fundo a história do Brasil, de 
modo que se possa entender a verdade ao mesmo tempo em que, amparados pelo 
ordenamento jurídico pátrio, possamos julgar com determinação, coragem e justiça 
todos aqueles que usaram o poder que o Estado lhes concebeu para torturar e matar 
centenas de pessoas a fim de garantir um governo ditador.  

2 - CONTEXTO HISTÓRICO DA DITADURA NO BRASIL 

O enfrentamento de períodos autoritários por diversos países faz parte do 
contexto histórico mundial. Mais ainda no período entre o fim da Segunda Guerra 
Mundial e os anos 90, muitas nações passaram por momentos políticos decisivos; 
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tiveram a sua democracia extirpada do ordenamento e vivenciaram períodos de puro 
autoritarismo militar. Na América do Sul, em especial Chile, Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Brasil tiveram inúmeros abusos dos direitos humanos contra os cidadãos 
que não só não apoiavam o novo regime estabelecido, como também se opunham 
fortemente a ele.  

O regime da Ditadura no Brasil se iniciou em 1964, onde em Abril do mesmo ano 
ocorreu o Golpe de Estado. Assumindo como primeiro presidente do ciclo ditatorial 
Castello Branco dá início à atitudes repressivas de cunho político, cultural e social, 
como forma de controlar tudo o que se passava no país e ocupar os cargos de direção 
no novo governo que se iniciara. 

Durante a ditadura militar brasileira (1964-1985) , estabeleceu-se no 
Brasil toda a estrutura de repressão montada, organizada e 
patrocinada pelo Estado para reprimir os que se opunham ao regime 
autoritário, utilizando-se muitas vezes de práticas criminosas, 
segundo a própria legislação penal vigente na época dos fatos. 
(SWENSSON JUNIOR, 2009, p. 322) 

A guerra que se fez no país durante esses “anos de chumbo” era guerra interna, 
com o preceito de que o inimigo era o cidadão brasileiro com ideais comunistas. O 
livro “Direito à Memória e à Verdade” da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República expõe: 

A Doutrina de Segurança Nacional se assentava na tese de que o 
inimigo da Pátria não era mais externo, e sim interno. Não se tratava 
mais de preparar o Brasil para uma guerra tradicional, de um Estado 
contra outro. O inimigo poderia estar em qualquer parte, dentro do 
próprio país, ser um nacional. Para enfrentar esse novo desafio, era 
urgente estruturar um novo aparato repressivo. Diferentes 
conceituações de guerra – guerra psicológica adversa, guerra interna, 
guerra subversiva – foram utilizadas para a submissão dos presos 
políticos a julgamentos pela Força Militar. (BRASIL, 2007, p. 22). 

Grande parte do apoio recebido pelo regime da época vinha da área industrial 
do país que tinha como intuito maior o apoio do governo, assim como os benefícios 
que ocorreriam de tal acordo que se mantinha. Além disso, os patrocinadores do 
regime também tinham “privilégio” quando o assunto era a tortura dos presos 
políticos, onde, por muitas vezes, faziam com suas próprias mãos ou apenas assistiam 
as cessões de massacre. (BRASIL, 2007). 

Dessa forma, para ‘convencer’ a outra parcela da sociedade de que a 
Ditadura era para se estabelecer a ordem no Brasil, os ditadores 
utilizaram-se principalmente do contexto interno e internacional, das 
leis, da policia, da educação, da economia, da política, da 
democracia, dos rumores do comunismo e do socialismo e da 
imprensa. (PRADO; TORRES, 2011, p. 380). 
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Para obter, com relevância, sucesso em suas operações em busca de criminosos 
políticos do país, o governo criou órgãos que seriam responsáveis especificadamente 
pela busca, prisão e tortura de todos aqueles que enfrentassem a política da época, 
órgãos como o conhecido até hoje e temido DOI-CODI (Destacamento de Operações e 
Informações e Centro de Operações de Defesa Interna). Da mesma forma o DOPS 
(Departamento de Ordem Política e Social), a Aeronáutica, a Marinha e o Exercito 
também mantinham ações repressivas independentes. Todos esses mecanismos 
adotados aqui no Brasil também atuaram fora, torturando e reprimindo brasileiros que 
se encontravam em países do Cone Sul (países correspondentes à América do Sul) com 
o pretexto de que servia de treinamento aos oficiais de como agir nos interrogatórios e 
torturas.    

[...] Entretanto, o que difere a esse respeito, no período aqui 
abordado, é a forma como isso foi feito, ou seja, através do 
envolvimento direto das Forças Armadas. Jamais, em qualquer 
época, a instituição militar esteve tão diretamente envolvida com as 
atividades de repressão politica. Mais do que isso, as Forças 
Armadas, naquele espaço de tempo, detiveram, soberanas, o 
monopólio da coerção político-ideológica. (D’ARAÚJO; SOARES; 
CASTRO, 1994, p. 10). 

A resistência a essas atrocidades cometidas no país durante 21 anos de 
repressão ficou reservada a todos que não deixaram de manifestar seus sentimentos 
opostos ao que estava acontecendo. Estudantes ganharam força nesse campo, onde 
foram os principais militantes contrários ao regime forçado, que lutavam 
ferrenhamente a favor de um governo onde não se limitasse qualquer manifestação 
cultural e política. Essa luta foi fortemente combatida pelo regime opressor que criava 
normas e formas cada vez mais severas de lidar com manifestações e qualquer tipo de 
atividade entendidas na época como subversivas. Outros que ficaram responsáveis por 
resistir e enfrentar o que acontecia foi a classe intelectual e artística do país, que 
encontravam barreiras de todos os lados para expressar na música, no teatro e no 
cinema o que se passava de mais triste na historia do Brasil.   

“A trajetória de estudantes, profissionais liberais, trabalhadores e camponeses 
que se engajaram no combate ao regime militar aparece como documento oficial do 
Estado brasileiro”. (BRASIL, 2010, p. 170). 

A censura foi um dos mecanismos usados na época para barrar tais 
manifestações que vinham da área artística do país, músicas e peças começaram a 
serem fiscalizadas de perto por agentes do Estado, repressão essa que resultou muitas 
vezes em exílio de pessoas que eram obrigadas a deixar seu país por conta de expor 
ideias adversas às seguidas pela Ditadura. Durante todo o tempo que perdurou esses 
anos de “guerra”, passeatas e manifestações com o intuito de reivindicar o fim do 
regime aconteciam por todo país. Manifestações que somavam cada vez mais 
militantes, como foi o caso na “Passeata dos Cem Mil” que foi um marco causando 
ainda mais tensão.  
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Afora tudo o que já foi dito e analisado sobre a resistência à ditadura 
no Brasil, é preciso acrescentar que foi graças à resistência 
ideológica, intelectual e física de tantos no Brasil entre as décadas de 
60 e 80 que podemos conhecer hoje até onde estavam, e estão, 
dispostos a ir os limites brasileiros e que nível de degradação ética e 
moral sustentavam suas praticas, seus valores e seu objeto projeto 
de país. Foi por intermédio dessa luta e por meio dela que pudemos 
reconhecer com clareza a formação do estado brasileiro e 
compreender a natureza pífia de nossas revoluções, mudanças e 
inflexões que, muitas vezes, mais parecem involuções. (ENDO, 2009, 
p. 50) 

Outro personagem importante no delinear da história da Ditadura no Brasil foi 
a Igreja Católica, que pouco atuava na defesa dos direitos humanos e só realmente se 
expressou com atitudes mais progressistas no decorrer dos 21 anos de repressão.  

 A Igreja se mobilizou principalmente ao combate do Comunismo devido à sua 
crença ateísta e ao crescimento de movimentos de esquerda durante a década 60. 
Seguindo os rumos de diversos setores da sociedade, que amedrontados pela 
desintegração e desordem social se aliaram ao regime, a Igreja Católica despendeu 
apoio ao governo militar logo no início, o que foi providencial para a concretização do 
golpe. (SOUZA, 2011) 

Os conflitos internos na própria Igreja Católica causavam um 
ambiente ambíguo, pois de um lado estava a esquerda católica, que 
defendia uma mudança radical, e de outro os mais tradicionais, fiéis à 
antiga concepção de fé, de onde surgiu a direita católica. Este setor 
ajudou a provocar uma crise política na época do presidente João 
Goulart, auxiliando a queda do mesmo, e a instauração do golpe 
militar em 1964. A polarização dos eclesiásticos estava, em sua 
maioria, entre reformistas e modernizadores conservadores, sendo 
que estes não favoreciam, de forma mais aberta, nem os 
tradicionalistas nem a esquerda. (SOUZA, 2011) 

Importante destacar que a atuação dos lideres religiosos em defesa dos direitos 
humanos, mesmo após terem dado grande suporte para a concretização do golpe, se 
limitou nas causas envolvendo perseguidores da classe média e da intelectualidade. As 
vitimas pobres e as que se encontravam em combate ao regime no interior do país não 
foram objetos de proteção por parte da Igreja. (MALIN, 2013) 

Certos militares e embaixadores brasileiros no Vaticano ainda 
acreditavam estar participando de uma cristandade, ou seja, de um 
regime de colaboração entre Igreja e Estado. Os militares fizeram a 
"revolução" pensando que estavam defendendo a civilização 
ocidental cristã do movimento comunista internacional. A Igreja, por 
sua vez, não queria perder a influência que tinha sobre o Estado, 
mas, muito menos, sobre a sociedade. O envolvimento da Igreja nos 
movimentos sociais, não deixando o catolicismo virar uma religião de 
foro íntimo, acabou gerando conflitos com o Estado, que não sabia 
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como solucioná-los sem desqualificá-los, rotulando-os sempre como 
subversivos. O envolvimento dela em questões temporais, se não 
fosse para ajudar o Estado, era visto muitas vezes como 
revolucionário. O governo não entendia como a instituição que 
defendia a moral cristã poderia ficar contra ele. (RODRIGUES, 2005) 

 Ocorreu nesse momento que o Estado se viu sem o apoio daquela que tanto 
detinha o poder de influenciar. A Igreja parte do ponto de apoio ao golpe, com o 
intuito de frear a revolução comunista, para o fim maior da ideologia cristã ao se ver 
fortemente responsável pela luta da defesa dos direitos violados pelo Estado Ditador.  

Na ponderação dos interesses, a Igreja não podia perder o controle da sociedade e o 
Estado por sua vez não conseguia esconder a repressão e as torturas, logo a esquerda 
católica tinha ganhado caráter protetor e propulsor da caridade cristã.  

 Porém, como já salientado acima, os campos de atuação eram bastante 
limitados, uma vez que difícil era a intervenção de qualquer órgão nos planos militares. 
A Guerrilha do Araguaia, objeto central do presente trabalho, talvez tenha sido o caso 
mais grave de intervencionismo do Estado Militar, onde nem a Igreja nem a própria 
comunidade local conseguiu impedir o massacre violento dos militantes.  

2.1 – A GUERRILHA DO ARAGUAIA 

A Guerrilha do Araguaia ocorreu entre os anos de 1972 e 1975, na região sul do 
estado do Pará, mais precisamente na tríplice fronteira entre Pará, Maranhão e 
Tocantins. Às margens do rio Araguaia, em 1966 o Partido Comunista do Brasil, uma 
dissidência do Partido Comunista Brasileiro, instalou bases de movimento armado para 
fomentar uma revolução socialista iniciada no campo e tinha suas bases na revolução 
Cubana e nos ideias de Mao Tsé-Tung da Revolução Chinesa. Com a luta dos militantes 
e instrução dos moradores da região puderam então dar inicio a tentativa da 
derrubada do poderio militar.  

Os militantes do PC do B acreditavam que não era possível realizar mudanças 
concretas na sociedade por meio do pacifismo. Essa concepção foi reforçada após o 
golpe, quando os meios institucionais de atuação foram bloqueados e a ditadura foi 
avançando cada vez mais na privação dos direitos dos cidadãos, como explicita o 
seguinte trecho. 

Segundo Marcelo Siqueira Rident (apud GUERRA, 2006) a resistência armada 
teria sido o último recurso para aqueles que ficaram sem espaço de atuação 
institucional (política, sindical, profissional, etc.) ou privados da própria atividade com 
que se expressavam ou ganhavam a vida, afastados de suas raízes políticas e sociais, 
impedidos de se manifestar. 

A luta armada pode ser interpretada de diferentes formas: para 
alguns, como Ridenti, é o último recurso frente ao aumento da 
repressão; para outros, como Guevara, constitui o meio mais viável e 
eficaz de luta, capaz de derrubar a ditadura. Nestes pressupostos, 
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basearam-se os militantes do PC do B que combateram com as forças 
armadas na região sul do Pará. (GUERRA, 2006, p. 19) 

 Com a instauração do governo militar repressor em 1964, acreditou-se que a 
maioria da população iria aderir ao movimento armado, como consta no documento 
“Guerra popular: caminho da luta armada no Brasil”, elaborado pelo Comitê Central 
em 1969: 

Os comunistas estão convencidos de que o povo, mais dia, menos 
dia, terá que recorrer à luta armada. Não por amor à violência ou 
pelo desejo absurdo de derramar sangue. Mas sim como resposta à 
política terrorista da reação interna e do imperialismo norte-
americano. Onde há opressão, torna-se inevitável a luta 
revolucionária. Aos brasileiros não resta outra alternativa, erguer-se 
de armas nas mãos contra os militares retrógrados e os imperialistas 
ianques ou viver submissos aos reacionários do país e aos 
espoliadores estrangeiros. Não há dúvida que a grande maioria da 
nação optará pelo recurso às armas e não pela submissão. (POMAR, 
1980, p. 92) 

 De fato essa mobilização armada não ocorreu como o esperado, e o PC do B 
culpava a postura pacífica da política reformista pelo insucesso da revolução. No 
entanto, ao analisar o fim que se levou a Guerrilha do Araguaia, a afirmação de que o 
Partido Comunista do Brasil dirigiria com glória o combate às forças armadas pode ser 
fortemente refutada. (GUERRA, 2006) 

Muitos outros fatos e circunstâncias decorreram da Guerrilha do Araguaia, mas 
a própria guerrilha hoje é assunto de uma longa abordagem histórica. A princípio, não 
há somente uma história sobre a Guerrilha, mas várias. Reconhecemos as narrações 
dos acontecimentos pela visão do próprio partido que a organizou, o PC do B; pela 
ótica do povo do Araguaia, que fundamentaram sua versão no modo peculiar em que 
enfrentaram e vivenciaram os acontecimentos; e também, mais recatada e silenciosa, 
porém presente, a versão do Estado, que por muito tempo optou pela negação 
explícita dos acontecimentos às margens do rio Araguaia. 

Basicamente podem-se distinguir aí os três "atores" que se 
envolveram nos acontecimentos da Guerrilha do Araguaia: o Estado, 
o PCdoB e o povo da região. A cada um deles não se pode atribuir um 
pensamento ou uma versão monolítica, pois aparecerá uma versão 
dos acontecimentos de acordo com os interesses dos elementos 
desses grupos que produzem os seus discursos. Tal é o caso do 
PCdoB, que apresenta, tradicionalmente, uma versão que lhe 
concede a vitória imediata, mas convive com severas críticas, tanto a 
essa versão quanto de outros fatos relacionados com a guerrilha. 
Também o Estado que silencia convive com discursos de indivíduos 
que o representam ressaltando a importância militar da Guerrilha do 
Araguaia. O que levou esses “atores” a contracenarem os 
acontecimentos da guerrilha foi, para cada um deles, motivos 
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próprios que se relacionam com a sua posterior versão. (JUNIOR, 
1995, p. 77) 

 Ainda sobre a participação dos moradores local na Guerrilha há muitas 
controvérsias e diferentes versões. Mauro Malin (2013), em estudo sobre o livro 
“Mata!: o Major Curió e as guerrilhas do Araguaia” de Leonencio Nossa, estabelece as 
diferenças entre os relatórios produzidos depois de acontecido o massacre. Expõe 
também a necessidade de que o tema continue a ser estudado e mencionado sempre, 
para que com o maior numero possível de (diferentes) informações a história possa ser 
reconstituída,  pois esse é o caminho legitimo para que tenhamos o devido julgamento 
dos responsáveis pelas atrocidades e violações dos direitos humanos cometidos 
naquele período.  

Os livros costumam citar os moradores do Araguaia na condição de 
testemunhas, nunca como participantes da história. Essa tradição 
começou nos relatórios dos líderes comunistas e dos comandantes 
militares. A academia costuma dar atenção ao papel da população 
pobre nos fatos históricos, mas o leitor não encontra trabalhos 
universitários que expõem pontos de vistas dessa parte da 
sociedade. A receita é sempre falar pelo anônimo, carregar na análise 
e citar frases da “vítima” para respaldar uma posição 
acadêmica. Mata! é um mosaico de depoimentos longos de 
protagonistas improváveis. O ideal é que tivéssemos livros escritos 
integralmente por barqueiros, prostitutas, garimpeiros e 
quebradeiras de coco. Quanto mais livros forem escritos, melhor será 
a compreensão da história. É inadmissível que um episódio da 
dimensão da Guerra de Perdidos, revolta camponesa ocorrida no 
Araguaia logo após a guerrilha, não tenha sido contado antes em 
livros. Não havia partido ou entidade nacional por trás dessa revolta 
genuína da terra. Um autor não pode se limitar à história dos 
excluídos. É preciso resgatar as memórias dos excluídos dos 
excluídos, perceber protagonistas em camadas mais profundas de 
uma realidade trágica.(MALIN, 2013) 

Porém, novos relatos começam a ser publicados e em 2005 foi lançado o livro 
“Operação Araguaia” 74, que traz documentos inéditos produzidos por militares que 
atuaram no Araguaia e que revelam detalhes das operações de combate aos 
guerrilheiros, assim como as instruções aos agentes da repressão que foram enviados 
para o local. As baixas sofridas de ambos os lados são registradas no livro, no entanto 
não existem informações sobre a execução de militantes do PC do B, nem os métodos 
utilizados para eliminar os guerrilheiros, que continuam sendo omitidos. (GUERRA, 
2006). 

A intenção de se criar um grupo revolucionário contra o regime militar em área 
rural não nasceu somente nos ideais da Revolução Chinesa, como já exposto 
anteriormente os ensinamentos de Mao Tsé Tung, mas também por se tratar de um 
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local onde a população viva de forma abandonada à própria sorte, muito longe de 
possuírem condições dignas de vida e de visualizarem no novo regime instalado um 
futuro promissor para sua região. Dessa maneira, como expõe Fabiana de Paula Guerra 
(2006), diante da noção que a população viva na ignorância e na miséria, foi necessário 
que se introduzisse a consciência política nesses moradores, ou seja, a consciência viria 
de agentes externos e não de fatos concretos de seus cotidianos.  

Diante desse cenário, o PC do B acreditou que a reforma socialista deveria 
passar pelo Brasil necessariamente de forma prolongada e implantada na forma de 
guerrilha, e que cresceria ao ponto que o povo da região reconhecesse ali a defesa de 
seus interesses mais primários.  

Ao povo da região pode-se atribuir um complexo de interesses, não 
necessariamente no sentido dos objetivos da guerrilha, mas na 
medida em que, mesmo contra sua vontade, lhe foi dado participar 
dos acontecimentos que envolvem a Guerrilha do Araguaia. Suas 
expectativas se traduziram na construção de valores que mais tarde 
serviram para construir uma versão do povo da região. Também não 
exatamente uma só versão, mas várias, que podem juntas compor 
uma grande história, ou, separadas, narrar episódios. (JUNIOR, 1995, 
p. 78) 

O primeiro a chegar na região e dar inicio ao plano guerrilheiro foi Osvaldo 
Orlando da Costa. Na região desde 1966, Osvaldão, como ficou conhecido, passou 
pelos vilarejos e viveu como garimpeiro e vendedor de peles. Já bastante conhecido na 
região, fixou-se em uma pequena propriedade próxima da Serra das Andorinhas, às 
margens do rio Gameleira, um afluente do rio Araguaia. Junto a Osvaldão estavam no 
sítio Gameleira o dirigente do PC do B João Amazônas, conhecido como Cid, e José 
Humberto Bronca, o Zeca. Juntos começaram o trabalho agrícola, do qual viviam, 
acrescido da caça e à aproximação dos camponeses que viviam nas redondezas. 
(JUNIOR, 1995). 

Com um pequeno comércio que não visava à obtenção de lucros e 
realizava -se basicamente através da troca, aceitando o coco babaçu, 
castanha-do-pará, ovos, milho, mandioca, fumo, arroz, etc. em troca 
de remédios, sal, café, sabão, querosene e um improvisado 
atendimento médico, os primeiros habitantes foram criando 
condições para que chegassem novos militantes do PCdoB na região, 
visando prepará-los para a guerrilha. (JUNIOR, 1995, p. 83) 

Aos poucos os militantes do Partido Comunista do Brasil iam se infiltrando na 
região e formando rapidamente uma “comunidade”. A sua ideologia partia do 
princípio de necessidade de organização e preparação para o enfrentamento com o 
governo, e por isso conheciam a importância de uma organização bem estruturada.  

A luta legítima do povo contra a opressão a que estavam sendo submetidos e a 
eficácia da guerra popular relacionava-se a uma série de aspectos. Era fundamental 
que os combatentes interagissem com a população e soubessem quais eram suas reais 
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necessidades, para posteriormente organizá-los para luta. Por isso, a preparação e a 
formação físico-militar se faziam tão importantes quanto a boa conduta moral de um 
guerrilheiro. (GUERRA, 2006). 

Esta era a proposta do partido: transformar militantes do PC do B, 
previamente selecionados e oriundos de várias cidades, em típicos 
moradores e trabalhadores rurais. Assim, poderiam tomar 
conhecimento de perto, como sujeitos participantes, dos problemas 
e reivindicações da comunidade. Na primeira fase de estruturação da 
guerrilha, nem a população nem as autoridades poderiam suspeitar 
da envergadura do projeto político-social que lá estava sendo 
estruturado. (GUERRA, 2006, p. 28) 

Ao longo do tempo, em meados de 1970, enquanto o PCdoB treinava os seus 
militantes o Estado autoritário também planejava e começava a executar o Plano de 
Integração Nacional, que naquela região se concretizava através da construção de uma 
grande rodovia, a Transamazônica.  

 

Porém como parte da estratégia de apresentação dos interesses do 
Estado na região, antes mesmo que se concluísse a construção da 
Transamazônica, o Exército brasileiro montou um grande espetáculo 
anunciando os novos tempos que estavam por vir. Era a "Operação 
Carajás"75. Não se tratou da certeza de que havia "subversivos" no 
interior da selva amazônica, mas o ano de 1970 está repleto de 
acontecimentos que apontam o despertar do interesse do Estado 
pela "integração" da região aos "interesses nacionais", ou que 
acumulam motivos para que o Estado apresente um novo Exército, 
capaz de conter revoltas que provoquem guerras não convencionais. 
(JUNIOR, 1995, p. 89-90) 

As ideias de preparar o Exército para o enfrentamento de guerras não 
convencionais e aparelhar a Polícia Militar para o combate às ações armadas dos 
militantes comunistas são atitudes que condizem com a “ideologia da segurança 
nacional” preconizada pelo Estado. Porém, na "Operação Carajás" as forças 
"convencionais" do Exército venceram o inimigo subversivo e desorganizado. 
Transpareceu então que a estratégia do Exército Brasileiro era combater guerrilheiros 
através do uso de grandes contingentes e armas. A Operação Carajás teve fim com um 
espetáculo de bombas de napalm sobre barracos construídos frente à cidade de 
Marabá. (JUNIOR, 1995). 

As forças do governo não imaginavam a preparação que estava em andamento 
para desencadear a guerra de guerrilha até chegarem ao local. Acreditavam que 
somente se encontrava na região um grupo de militantes clandestinos que fugiam das 
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 Manobras das Forças Armadas na Região Amazônica, considerada área de segurança nacional, 

treinamento anti-guerrilha, aspectos da rodovia Transamazônica, e prestação de assistência médica-

odontológica, pelo Exército, às populações locais. 
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perseguições nas cidades e iam para o interior realizar um trabalho político junto 
àquela comunidade. Só se deram conta da dimensão da organização dos guerrilheiros 
quando não conseguiram aniquilá-los na primeira campanha, que durou de abril a 
julho de 1972. (GUERRA, 2006) 

Mais estratégias foram sendo adotadas ao longo dos anos de enfrentamento 
entre o Estado Militar e os moradores do Araguaia. Espiões foram infiltrados entre os 
moradores, foi feito um mapeamento da região com fotos e informações dos 
militantes, e assim foram cercando o espaço ora ocupado pelos revolucionários do 
Partido, e como uma “luta pessoal” entre militares e militantes, a guerrilha do 
Araguaia foi ganhando dimensão e especificidades em sua forma cruel e eliminar o 
inimigo subversivo.   

Mesmo com essas inovações, as forças armadas ainda não 
conseguiriam desestruturar a guerrilha, saindo mais uma vez 
derrotadas. Os militares montaram um quadro, contendo o 
mapeamento da região e as fotos com os nomes dos combatentes. 
Isso facilitou sua identificação pelos soldados. Cada guerrilheiro 
morto tinha sua foto marcada, indicando que era um a menos no 
combate. As baixas do inimigo eram comemoradas com entusiasmo 
pelos militares. Quanto mais popular era o militante alvejado, maior 
a comemoração. (GUERRA, 2006, p. 35) 

 Segundo mesma autora acima citada, houve um período de maior trégua dos 
combates. Ele se deu entre a segunda e terceira campanha de enfrentamento do 
Estado, pois os militares, ao contrário dos integrantes do PC do B, estavam 
desmoralizados perante a população local, e necessitavam de estrutura e plano mais 
bem elaborados para que pudessem então erradicar os militantes.  

Para Campos Filho (apud GUERRA, 2006, p. 35): “Não voltariam enquanto não 
tivessem certeza de poder eliminar, um a um, todos os guerrilheiros. Desta vez não 
haveria sobreviventes, tudo seria feito para cercá-los: construção de estradas, 
quartéis, pontes, destruição de roças inteiras, intimidações, prisões, torturas... Um ano 
de trégua, depois, um ano de terror. Era a terceira campanha contra a guerrilha do 
Araguaia.” 

É preciso ainda, salientar a dimensão de tal movimento. A mobilização de 
tropas federais foi a maior que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, e diante 
de tamanhas atrocidades e desrespeitos aos direitos inerentes ao ser humano, 
entender que esse capítulo da história cruel e sangrento teve como inimigos não 
terroristas desvairados, mas sim homens e mulheres, jovens em sua maioria, que 
lutaram em busca de uma liberdade perdida e reprimida pelo governo ditador. 
(JUNIOR, 1995) 

Os métodos de combate utilizados pelas forças armadas contra 
guerrilheiros e moradores da região já foram divulgados em 
documentos do PC do B, relatos de militantes que presenciaram o 
conflito e em alguns trabalhos jornalísticos e acadêmicos. Hoje já 
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sabemos das torturas cruéis, absurdas e covardes a que foram 
submetidos os contraventores, com o aval dos governos militares. 
(GUERRA, 2006, p.81) 

 No entanto o caminho traçado por aqueles que buscam o real esclarecimento 
dos fatos ocorridos na tríplice fronteira no norte do país ainda não são frutíferos. Com 
certeza, um grande trabalho é feito nesse aspecto, mas muito ainda falta a se 
descobrir, tanto quanto as famílias ainda esperam esclarecimentos sobre seus entes, 
que desapareceram sem deixar vestígios. Vestígios esses que foram muito bem 
eliminados pelos soldados do Exército ditador.  

As estratégias usadas há 30 anos atrás, pode se dizer hoje, que tiveram muita 
eficiência, ao ponto que a maioria dos familiares nunca conseguiu desvendar o 
paradeiro dos guerrilheiros. Pedro Corrêa Cabral (apud GUERRA, 2006) dá grandes 
contribuições nesse sentido quando expõe que ocorreu uma operação intitulada como 
“Operação Limpeza”, que foi feita após o termino da luta entre os militares e os 
guerrilheiros, indicando para onde eram encaminhados os corpos para que pudessem 
ser finalmente exterminados. Porém, Cabral opta por mesclar fatos reais com ficção 
em uma novela que escreveu para poder tecer mais abertamente sobre o tema.  

Esse cuidado ao discursar sobre a Guerrilha do Araguaia não é exclusivo do 
autor acima mencionado, muito menos inexplicável, visto que explicito é que o medo 
ainda persiste nos moradores da região ao serem indagados sobre aqueles anos em 
que as terras do norte, ricas em minério, foram palco da maior chacina de civis 
durante a ditadura no Brasil.  

Enquanto fazíamos nossa pesquisa de campo, tomando depoimento 
de pessoas da região que se envolveram com os acontecimentos da 
guerrilha, sentimos que ainda recaía-lhes o medo, principalmente o 
da vigilância que o Exército ainda faz na região. Com tudo isso, 
podemos concluir que para o Estado a Guerrilha do Araguaia é um 
fato histórico que existe para não ser dito, para ser relegado à 
condição de "silêncio". (JUNIOR, 1995, p. 141) 

Ainda quanto aos outros motivos que explicam a "vitória" da guerrilha, a 
censura foi utilizada com eficiência pelo Estado para silenciar e evitar que ganhasse 
grandes dimensões os protestos e advertências do partido.  

Sobre o “silêncio” que permeia os acontecimentos da Guerrilha do 
Araguaia, paira o questionamento sobre os corpos dos guerrilheiros e 
a ação dos militares. Não se pode, entretanto furtar-se à investigação 
sobre tais fatos, mesmo quando não se obtêm respostas satisfatórias 
sobre alguns dos seus principais questionamentos. (JUNIOR, 1995, p. 
148) 

Evidente é a intenção de ocultar ao máximo a guerrilha do Araguaia, 
silenciando, ora por meio da violência explícita, ora por ameaças sutis, aqueles que a 
presenciaram. Nos dias atuais, três décadas após o término da guerrilha, ainda não se 
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tem divulgada a versão oficial do governo e das forças armadas sobre o que ocorreu 
no Araguaia. São muitas as tentativas de se apagar da memória e da história esse 
episódio de luta por ideais de mudanças concretas em vários âmbitos da sociedade. 
(GUERRA, 2006) 

 Outro ponto importante no estudo detalhado sobre a Guerrilha do Araguaia 
permeia sobre os termos utilizados para identificar os militantes do PC do B, pois 
formam apreensões das características mais importantes dos fatos.  

Os grupos sociais ligados às elites locais, assim como aqueles que conviveram e 
aceitaram o discurso do Estado os tratam por "terroristas"; os grupos sociais que 
conviveram diretamente com os guerrilheiros os tratam por "povo da mata". Nota-se 
que a expressão "guerrilheiro" nem sempre é usada porque os próprios guerrilheiros 
evitaram vinculação com o PCdoB e com a causa revolucionária comunista, 
identificando-se apenas como camponeses que reagiram à repressão do Exército. 
(MALIN, 2013) 

Outro ponto do discurso do PCdoB sobre a Guerrilha do Araguaia que silencia é 
sobre a completa derrota dos guerrilheiros. Aqui, o partido admite a derrota do 
movimento armado e a atribui a erros táticos. No entanto, considera que os seus 
frutos foram bastante satisfatórios, o suficiente para transformar-se em vitória.  

Dentre os aspectos que configuram a vitória estão a formulação da ideia da 
revolução no campo, não apenas no sul do Pará, mas também nas áreas fronteiriças 
dos Estados de Mato Grosso, Goiás e Maranhão. O fato de servir como uma 
advertência e um protesto contra a política criminosa dos militares na Amazônia e de 
demonstrar que o a luta contra o Estado autoritário ainda existia fortemente dentro 
dos revolucionários. (JUNIOR, 1995) 

 Wladimir Pomar (apud GUERRA, 2006, p. 68) ainda expõe sobre a publicidade 
dos fatos ocorridos:  

"Somente em março de 1975, e assim mesmo destorcendo os fatos, 
fizeram referência oficial aos acontecimentos: publicamente Geisel 
reconheceu a existência do movimento guerrilheiro, dizendo, porém, 
tê-lo "reduzido". A resistência armada veio mostrar que o movimento 
democrático e anti-imperialista, embora temporariamente contido, 
continua se desenvolvendo, ganhando forças e adquirindo 
maturidade." 

O caso do Araguaia tem seu desfecho em 1975 e soma mais de 70 mortes, 
porém sem a existência nenhum dos corpos dos guerrilheiros. De um modo geral, a 
guerrilha do PCdoB se mostrou bastante diferente dos outros movimentos armados do 
período. Essa diferença, no entanto não reside apenas no âmbito entre "guerrilha 
urbana" e "guerrilha rural", pois o principal objetivo estabelecido pelas ações armadas 
nas cidades era o financiamento da luta no campo, esta, defendida por todas as 
correntes de esquerda que defendiam a luta armada. (JUNIOR, 1995)  
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 Houve algumas revelações sobre como aconteciam as operações planejadas 
pelas Forças Armadas, e hoje, por mais que poucas e tímidas, já dão uma visão mais 
concreta de como os três anos de combate armado aconteceram. 

Principais revelações: estratégias de operações das Forças Armadas; 
os nomes de seus comandantes; relatórios sobre os resultados; 
relação de mortos e feridos dos militares, depoimentos de 
guerrilheiros presos; a confirmação de que foi usado o desfolhante 
“Napalm” na Floresta Amazônica (o mesmo usado pelos americanos 
no Vietnã); revelações sobre traições feitas por militantes do PC do B 
e documentos deste partido revelando conflitos internos sobre a 
continuidade da Guerrilha e a insistência de seus comandantes para 
não interromperem a luta armada contra a ditadura, mesmo com 
praticamente todos os guerrilheiros mortos. (ARQUIVO NACIONAL, 
Memórias Reveladas) 

Consegue-se perceber com facilidade que por parte dos órgãos públicos não há 
quase nenhum interesse em esclarecer os fatos ocorridos na Guerrilha do Araguaia. 
Depois de seu término, esse encargo tem ficado quase que exclusivamente às famílias 
dos desaparecidos, e aos pesquisadores e estudiosos do caso, que inconformados e 
incomodados com o silencio do Estado buscam através de provas e depoimentos a 
restauração da história brasileira. No entanto, após as publicações de documentos 
assinados por militares que decidiram contribuir com testemunhos para comprovar as 
operações de guerrilha, a Comissão de Averiguação não tem como s eximir da 
responsabilidade de emitir um parecer sobre a questão. (MALIN, 2013).  

É importantíssimo que sejam esclarecidas questões ainda divergentes e 
escondidas nos arquivos nacionais. É direito de todo brasileiro ter acesso às 
informações sobre esse período da história, pois não se pode conceber mais, que após 
tantos anos de luta pela redemocratização do país ainda haja tantos segredos sobre 
como agiu o governo militar nos anos de repressão.  

3 – O CASO ARAGUAIA NO CENÁRIO INTERNACIONAL 

A história do Brasil aguarda uma versão mais completa do que aconteceu 
nesses anos de enfrentamentos armados às margens do rio Araguaia. Os relatos dos 
sobreviventes, das testemunhas e do Partido hoje já existem, porém faltam as 
informações dos outros protagonistas dessa história, pois muitos dados ainda são 
imprecisos diante da dificuldade de acesso que o Estado permite. O combate armado 
que ocorreu na região sul do estado do Pará é objeto de muitos tipos de estudos e 
pesquisas. (MAIA, DANTAS, SAVIGNANO, 2004) 

O processo de justiça de transição no Estado brasileiro é aberto e incompleto. 
Pode-se concluir que ele se baseia quase que exclusivamente no pagamento de 
indenizações aos familiares dos desaparecidos no regime militar, nos termos da lei 
9.140/95. Emergencial é avançar na garantia do direito à verdade, do direito à justiça e 
em reformas institucionais. (PIOVESAN, 2009) 
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 A troca de nosso regime teve inicio com o governo Geisel, em 1974. Nesse 
período começou o combate à linha dura do Exército brasileiro, e toda a situação de 
um clima tenso no tocante aos acontecidos durantes os últimos anos, dá margem para 
que agentes internacionais se voltem favoravelmente à crise do país. Os cinco anos 
que intercalaram o início da derrubada do governo ditador, até a aprovação da Lei de 
Anistia, foram difíceis, no entanto o país já tendia para um novo caminho, onde a 
opressão não tinha mais aliados para se sustentar.  

Nesse contexto, de enfraquecimento do regime, se adotou a lei de 
anistia brasileira. A Lei 6.683/79 possibilitava a reinserção dos 
oposicionistas na sociedade, bem como permitia que os militares 
deixassem o poder sem  maiores consequências. Destarte, no dia 
27.06.1979 o Presidente João  Batista Figueiredo assinou o projeto de 
anistia e o enviou para o Congresso  Nacional dizendo que “aquele 
era o momento propício a pacificação e que a anistia pressupunha, 
para cumprir a sua destinação política, o  desarmamento dos 
espíritos pela convicção da indispensabilidade da coexistência 
democrática.” (OLIVEIRA, 2010, p. 29) 

A Lei 6.683/79 trazia para dentro do ordenamento jurídico o primeiro passo 
rumo à transição democrática. Configurava um indicativo importante para a sociedade, 
pois, mesmo que repleto de falhas e interpretações oportunistas decorreu de uma 
velha reivindicação do povo brasileiro que se iniciara lá nos anos de 1964. 

 

A Lei de Anistia de 1979, que abrange crimes políticos praticados entre 1961 a 
1979, não tem que ser associada à interpretação de que foi uma conciliação nacional, 
uma lei de “duas mãos” que teve como objetivo beneficiar torturadores e vitimas 
(PIOVESAN, 2009). Para a autora, tal entendimento advém da equivocada leitura da 
expressão “crimes conexos” presente na lei. Não se pode falar em conexidade entre 
fatos praticados pelo delinquente e pelas ações de sua vítima, pois é inadmissível que 
o crime de tortura seja concebido como crime político, passível de anistia e prescrição.  

Esse é um exemplo da anistia, apregoada como “ampla e irrestrita”, 
conquistada em 1979 por diversos sujeitos sociais. Na prática, é um 
pacto selado entre Estado repressor e militantes, presos políticos e 
exilados que foram anistiados junto de seus algozes. Em suma, uma 
troca. Dá-se gradativamente a abertura política, com a volta das 
liberdades democráticas e impõe se que a violência cometida por 
meio do Estado seja esquecida, apagada da memória social, para 
evitar rancores e ressentimentos. Grosso modo, esse é o discurso 
oficial que perdura desde o fim da ditadura até os dias atuais. 
(JUNIOR, 1995, p. 87) 

Para uma parte dos cidadãos brasileiros, a anistia vem com um significado um 
pouco diferente do idealizado. Para muitos, não significou o esquecimento, mas sim, 
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uma forma de exercício da memória. Para familiares e militantes da época, a Lei 6.683 
ainda era cercada de dúvidas e informações desencontradas.   

Sobre o tema, esclarece Fabio Konder Comparato (apud, OLIVEIRA, 2010): 

 É politicamente indefensável, com efeito, pretender que os que 
governam acima das leis, sob a vigência do chamado Ato Institucional 
5, possam legitimamente obter  de um legislador submisso a anistia 
para os  crimes que cometeram no exercício de suas  funções. Que 
democracia é essa que se  inaugura no achincalhe? A pretensa  
“pacificação dos espíritos”, de resto, foi  sempre uma farsa grosseira, 
pois à época da  anistia não havia o menor vislumbre de  oposição 
armada ao regime. Tudo se passou  como se um ditador corrupto 
qualquer,  desejando abandonar o poder sem riscos,  negociasse com 
o sucessor uma pré-anistia  para os seus desmandos.” 

 Ainda a respeito da errônea e calamitosa interpretação da nossa Lei de Anistia, 
Lenio Streck responde à “Revista Anistia Política e Justiça de Transição” do Ministério 
da Justiça: 

No caso da lei de anistia, será ilegal, nula qualquer interpretação que 
estenda os seus efeitos para além daquilo que nela está previsto: a 
anistia aos crimes políticos. Portanto, nem é necessário “bulir” com a 
lei; o problema está na sua “generosa” interpretação, que deu azo a 
que se considerassem, indevidamente, anistiadas todas as pessoas 
que participaram das ações contra e a favor do regime. (STRECK, 
2009, p. 27) 

Flávia Piovesan (2009) é categórica ao explanar o motivo central do por que da 
impossibilidade de que a anistia dada em 1979 seja alcançada pelos militares ao dizer 
que a prática sistemática da tortura e de desaparecimento forçado constitui crime 
contra a humanidade. E crimes contra a humanidade são tanto imprescritíveis quanto 
insuscetível de anistia. Leis de anistia não podem autorizar a manifesta violação de jus 
cogens internacional, como o caso do crime de tortura, pois não podem perpetuar a 
impunidade, ao gerar uma injustiça permanente e continuada.  

Os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos 
estabelecem um núcleo inderrogável de direitos, a serem respeitados 
seja em tempos de guerra, instabilidade, comoção pública ou 
calamidade pública, como atestam o artigo 4° do Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos, o artigo 27 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos e o artigo 15 da Convenção Europeia de Direitos 
Humanos. A Convenção contra a Tortura, de igual modo, no artigo 2°, 
consagra a cláusula da inderrogabilidade da proibição da tortura, ou 
seja, nada pode justificar a prática da tortura (seja ameaçada ou 
estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra 
emergência pública). (PIOVESAN, 2009, p. 178)  
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A Corte Interamericana também se posiciona em relação às leis de 
“autoanistia”. 
Acreditam que tais normas perpetuam a impunidade, propiciam uma injustiça 
continuada, impedindo que as vitimas e seus familiares sejam impedidos do acesso à 
justiça e o direito de conhecer a verdade. Tal fato é uma manifesta afronta à 
Convenção Americana, e sendo assim as leis de anistia configuraria um ilícito 
internacional. (STRECK, 2009) 

A lei da Anistia é aprovada a partir de um projeto enviado pelo 
governo militar. O perdão não é amplo, nem geral, nem irrestrito. 
Não contempla os militantes de esquerda que participaram da luta 
armada. Continua chamando-os de terroristas. Os servidores 
públicos, demitidos ou afastados de suas funções, podem requerer 
sua volta ao trabalho, mas há uma série de restrições. É necessário 
que a administração do órgão tenha interesse na volta do antigo 
funcionário e que sua antiga vaga ainda esteja desocupada. A lei cria 
a possibilidade da morte presumida por desaparecimento. As 
famílias, porém, serão as únicas responsáveis por prová-la. (MAIA, 
DANTAS, SAVIGNANO, 2004, p. 222) 

 Devido a tantas omissões de fatos e de verdadeiras informações, no ano de 
1982, 22 famílias instauraram perante a Justiça Federal uma Ação Ordinária na qual 
cobravam respostas do Estado no tocante ao desaparecimento forçado e a localização 
dos restos mortais de seus entes. (POR TRAZ DA GUEERILHA DO ARAGUAIA, 2011). 

 Devido à morosidade e a clareza na pouca vontade do governo brasileiro em 
esclarecer os fatos, o Centro Pela Justiça e Direito Internacional, o Grupo tortura 
Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 
de São Paulo enviaram denúncia internacional contra o Brasil perante a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos 
(OEA). 

Em 1995, o Caso Guerrilha do Araguaia foi apresentado à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos pelo Centro pela Justiça e o 
Direito Internacional (CEJIL/Brasil) e pela Human Rights 
Watch/America (HRWA). Também ingressaram na ação, como 
peticionários, o Grupo Tortura Nunca Mais, seção do Rio de Janeiro 
(GTNM/RJ) e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 
Políticos de São Paulo (CFMDP/SP). A Inicial pedia a apuração dos 
atos de violência praticados contra vitimas desaparecidas na região 
do Araguaia (entre os estados do Pará, Maranhão e Goiás), em 1973. 
(SOARES, 2009, 289) 

O caso ficou em tramitação nas Organizações dos Estados Americanos durante 
cinco anos. Durante esse período os familiares prestaram todo o tipo de apoio, 
enviando sempre as informações solicitadas pela Comissão.  
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Por fim, em 6 de março de 2001, o caso é admitido na comissão. O secretário 
executivo adjunto David Padilla assinou o relatório de admissão e a partir daí a CIDH 
continuou a análise do mérito. (MAIA, DANTAS, SAVIGNANO, 2004) 

As alegações dos peticionários estavam calcadas no descumprimento de 
normas da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (SOARES, 2009). São elas: o artigo I (direito à vida, à 
liberdade, à segurança e à integridade da pessoa), o artigo XXV (direito de proteção 
contra a prisão arbitrária) e o artigo XXVI (direito ao processo regular) da Declaração 
Americana de Direitos e Deveres do Homem; e o artigo 4° (direito à vida), artigo 8° 
(garantias judiciais), artigo 12 (liberdade de consciência e religião), artigo 13 (liberdade 
de pensamento e expressão), artigo 25 (proteção judicial), todos conjugados com o 
artigo 1(1) (obrigação de respeitar direitos) da Convenção Americana de Direitos 
Humanos.  

Valioso é lembrar que tal demanda é relacionada à violações dos direitos acima 
elencados em razão de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil e 
camponeses da região do Araguaia. As mortes, torturas e desaparecimentos são 
resultados das operações realizadas pelo Exercito brasileiro entre 1972 e 1975. 

 A Comissão (CIDH) admitiu o Caso Guerrilha do Araguaia e o autuou como Caso 
11.552. Após a admissão do caso em 2001, foi apresentado um relatório em outubro 
de 2008. Esse relatório trazia recomendações da Comissão perante o Brasil em prestar 
as informações que lhe foram solicitadas. (POR TRÁS DA GUERRILHA DO 
ARAGUAIA,2011). 

 Diante da negativa do Estado brasileiro em cumprir tais determinações, bem 
como a morosidade e falta de interesse em propiciar documentos necessários para a 
averiguação do Caso Araguaia, a Comissão submeteu o Caso 11.552 à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.  

Durante todo o decorrer do processo, o país requereu o arquivamento do feito. 
Suas principais alegações era a incompatibilidade dos pedidos com a Lei de Anistia 
sancionada em 1979 e por isso a incompetência da Corte em analisar o caso, bem 
como alegou o esgotamento de recursos internos e a falta de interesse processual da 
Comissão e seus representantes. (MORAES, 2011) 

A demanda da Comissão Interamericana perante a Corte Interamericana contra 
o a República Federativa do Brasil, conforme documento da Organização dos Estados 
Americanos (Caso 11.552 . Julia Gomes Lund e outros - Guerrilha do Araguaia) é: 

A. Pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento dos membros 
do Partido Comunista do Brasil e dos moradores da região listados 
como vítimas desaparecidas na presente demanda;  

B. Porque, em virtude da Lei Nº 6.683/79 (Lei de Anistia) promulgada 
pelo governo militar do Brasil, não se levou a cabo uma investigação 
penal com o objetivo de julgar e sancionar os responsáveis pela 
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detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado das 70 
vítimas desaparecidas, e pela execução extrajudicial de Maria Lucia 
Petit da Silva;  

C. Porque os recursos judiciais de natureza civil com vistas a obter 
informação sobre os fatos, não foram efetivos para garantir aos 
familiares dos desaparecidos e da pessoa executada o acesso à 
informação sobre os acontecimentos;  

D. Porque as medidas legislativas e administrativas adotadas pelo 
Estado restringiram indevidamente o direito de acesso à informação 
dos familiares das vítimas desaparecidas e da pessoa executada; e  

E. Porque o desaparecimento das vítimas e a execução de Maria 
Lucia Petit da Silva, a impunidade dos responsáveis e a falta de 
acesso à justiça, à verdade e à informação, afetaram 
prejudicialmente a integridade pessoal dos familiares dos 
desaparecidos e da pessoa executada. (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS, 2006, p. 2) 

 Em continuidade com os fundamentos anteriormente citados, a Comissão 
solicita à Corte que ordene o Brasil à: 

A. Adotar todas as medidas que sejam necessárias, a fim de garantir 
que a Lei Nº 6.683/79 (Lei de Anistia) não continue representando 
um obstáculo para a persecução penal de graves violações de direitos 
humanos que constituam crimes contra a humanidade;  

B. Determinar, através da jurisdição de direito comum, a 
responsabilidade penal pelos desaparecimentos forçados das vítimas 
da Guerrilha do Araguaia, e a execução de Maria Lucia Petit da Silva, 
mediante uma investigação judicial completa e imparcial dos fatos 
com observância ao devido processo legal, a fim de identificar os 
responsáveis por tais violações e sancioná-los penalmente; e publicar 
os resultados dessa investigação. Em cumprimento desta 
recomendação, o Estado deverá levar em conta que tais crimes 
contra a humanidade são insuscetíveis de anistia e imprescritíveis;  

C. Realizar todas as ações e modificações legais necessárias a fim de 
sistematizar e publicar todos os documentos relacionados com as 
operações militares contra a Guerrilha do Araguaia;  

D. Fortalecer, com recursos financeiros e logísticos, os esforços já 
empreendidos na busca e sepultura das vítimas desaparecidas cujos 
restos mortais ainda não hajam sido encontrados e/ou identificados;  

E. Outorgar uma reparação aos familiares das vítimas desaparecidas 
e da pessoa executada, que inclua o tratamento físico e psicológico, 
assim como a celebração de atos de importância simbólica que 
garantam a não repetição dos delitos cometidos no presente caso e o 
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reconhecimento da responsabilidade do Estado pelo 
desaparecimento das vítimas e o sofrimento de seus familiares;  

F. Implementar, dentro de um prazo razoável, programas de 
educação em direitos humanos permanentes dentro das Forças 
Armadas brasileiras, em todos os níveis hierárquicos, e incluir 
especial menção no currículo de tais programas de treinamento ao 
presente caso e aos instrumentos internacionais de direitos 
humanos, especificamente os relacionados com o desaparecimento 
forçado de pessoas e a tortura; e  

G. Tipificar no seu ordenamento interno o crime de desaparecimento 
forçado, conforme os elementos constitutivos do mesmo 
estabelecidos nos instrumentos internacionais respectivos.  
(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 2006, p. 3) 

4 – A DENUNCIA DO BRASIL E O JULGAMENTO DA CORTE  

 Em 2009, em conformidade com as normas da Convenção Americana, a 
Comissão Interamericana ofereceu denuncia em face do Brasil perante a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Tal demanda teve origem na petição 
apresentada em 1995 pelo Centro de Justiça e Direito Internacional e pela Human 
Rights Wacth/Americas em nome das pessoas desaparecidas na Guerrilha do Araguaia.  

 A submissão do Caso à Corte Interamericana foi uma oportunidade importante 
para consolidar a jurisprudência interamericana sobre as leis de anistia com relação 
aos  desaparecimentos forçados, à execução extrajudicial e a consequente obrigação 
dos  Estados de dar à sociedade o conhecimento da verdade e investigar, processar e 
punir  graves violações de direitos humanos. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2010) 

Conforme salientou a Comissão, a demanda se refere à alegada 
responsabilidade [do Estado] pela detenção arbitrária, tortura e 
desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre membros do Partido 
Comunista do Brasil […] e camponeses da região, […] resultado de 
operações do Exército brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975 
com o objetivo de erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto da 
ditadura militar do Brasil (1964–1985). (CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 3 - 4) 

 Também fato relevante para o julgamento da Corte é no sentido da Lei 6.683 
de 1979. Devido a ela, o Estado se eximiu da responsabilidade de julgar e punir os 
responsáveis pelo desaparecimento das 70 pessoas na região do Araguaia.  

Fato é que a Lei de Anistia nasceu em um contexto histórico muito importante 
do país, pois ocorreram desde as primeiras proposições; ela se centrava nas lutas, nas 
mobilizações, na volta dos exilados e principalmente tinha o objetivo de representar a 
volta da democracia. 
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 Lembra-nos Perseu Abramo, citado por Danyelle Nilin Gonçalves (2009), que a 
marca principal da campanha foi a unidade política. Todos lutaram pela liberdade e 
pelo resgate da memória, comunistas, socialistas, anarquistas, trabalhistas, 
democratas, independentes, sem discriminação ou sectarismo, pois diante da 
repressão as forças democráticas e de esquerda, extraiu-se da diversidade a unidade 
necessária para enfrentar a ditadura.  

 No entanto a Lei de Anistia deixou sérias dúvidas e uma sensação de injustiça e 
impunidade. Sobre isso, o depoimento do rabino israelita Henry Sobel, (apud, 
GONÇALVES, 2009), que participou ativamente dos movimentos na década de 70 nos 
mostra que não passou de uma vitória relativa. Diz ele: 

Passados 20 anos, entretanto, tenho sérias dúvidas se a Lei de Anistia 
foi realmente tamanha “vitória”.  Confesso que tenho uma relação de 
amor e ódio com ela. Em primeiro lugar, se anistiar significa 
desculpar, conceder perdão a quem perpetrou algum delito, 
pergunto-me que delito haviam cometido os militantes de esquerda, 
os assim chamados subversivos? Alguns, convenhamos, tinham 
participado de atos “terroristas”. Mas e os outros, os milhares de 
opositores ao regime, cujo o único crime tinha sido manifestar suas 
opiniões e por isso haviam sido presos e expulsos do País? [...] Em 
segundo lugar, incomoda-me profundamente o fato de que a Anistia 
“ampla, geral e irrestrita”, pela qual tanto clamávamos, acabou 
beneficiando os torturadores e assassinos, esses, sim, culpados de 
crimes hediondos, premiados pela Lei de Anistia com uma ficha 
novinha em folha, imaculada, que lhes permitiu continuar vivendo 
como se nada tivesse acontecido, alguns até alçados a importantes 
cargos públicos. (p. 289) 

 Diante de tamanha discussão, a expectativa da decisão da Corte no Caso 
Araguaia ganhou mais vislumbre após a decisão do Supremo Tribunal Federal em 
relação à validade da anistia para aqueles que praticaram graves violações de direitos 
humanos durante a Ditadura Militar brasileira. Trata-se da ADPF 153. 

 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi objetivada pela 
Ordem dos Advogados do Brasil e tinha como finalidade a não recepção do §1° do art. 
1° da Lei de Anistia (Lei 6.683/79) perante a Constituição de 88. Se trata o texto 
original: 

Art. 1º  É concedida anistia a todos quantos, no período 
compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto 
de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, 
crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 
suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, 
de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes 
e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 
Institucionais e Complementares (vetado). 
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 § 1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os 
crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 
políticos ou praticados por motivação política. 

A OAB queria que o STF declarasse que a Lei da Anistia não poderia 
beneficiar os agentes da repressão pois não deveria haver conexão entre os 
crimes políticos cometidos pelos opositores do regime militar e os crimes 
comuns praticados contra eles pelos agentes da repressão. A fundamentação 
principal trazida pela Ordem é de que a tortura é considerada crime hediondo e 
por isso deveria ser imprescritível. (SENADO FEDERAL, 2010) 

Vale alegar também a importância do debate à luz da Lei 9.14076, pois os 
atos de violações aos direitos humanos reconhecidos mundialmente não se 
legitimam com a simples reparação pecuniária às vitimas sobreviventes e à seus 
familiares, enquanto que, aqueles que comandaram tais atos também seriam 
protegidos pela mesma lei que reintegrou os militantes opositores à Ditadura. 
Pois assim, estariam acobertados com um manto da impunição e 
permaneceriam em anonimato.  

No entanto não foi essa a interpretação defendida pelo Supremo 
Tribunal Federal, que em 29 de abril de 2010 decidiu pela manutenção da Lei de 
Anistia. Julgou improcedente a ação apresentada pela OAB com uma decisão 
que venceu por sete votos a dois. 

Enquanto o Brasil, com julgamentos internos sobre ações movidas pelos 
familiares e grupos que buscam esclarecimento dos fatos, (para não falar da 
punição dos agentes militares) não demonstra interesse em satisfazer os anseios 
justos da população, vai além ao julgar improcedente a ADPF 153 e com isso, 
fecha os olhos para um importante capítulo da nossa história na trajetória da 
confirmação de democracia brasileira.  

No entanto, em um tom quase que irônico e providencial do “destino”, 
em 24 de novembro do mesmo ano, a Corte Interamericana profere a sentença 
do Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) VS. Brasil.  

A sentença é composta por 126 páginas e apresenta as exceções 
preliminares abordadas em contestação pelo Estado, sendo elas: a 
incompetência do Tribunal em virtude do tempo para examinar determinados 
fatos; a falta de esgotamento dos recursos internos, e a falta de interesse 
processual da  Comissão e dos representantes. Posteriormente, durante a 
audiência pública, o Estado acrescentou como exceção preliminar a “regra da 
quarta instância” com relação a um fato que qualificou como superveniente. 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010) 

                                                           
76

 Reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, 

em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. 
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Em caráter esclarecedor, porém sem adentrar profundamente nas teses 
apresentadas pela Corte, vale ressaltar que tais demandas ou foram acolhidas 
parcialmente ou negadas de pronto pelo Tribunal. Para ilustrar, a abordagem do 
Tribunal quanto à falta de interesse processual se faz pertinente ao trabalho.  

Por outro lado, quanto à alegada falta de interesse processual 
da Comissão e dos representantes, em virtude das diversas 
iniciativas adotadas pelo Brasil no âmbito interno, seguindo 
sua jurisprudência35, este Tribunal recorda que a 
responsabilidade internacional do Estado se origina 
imediatamente após ter sido cometido um ato ilícito segundo 
o Direito Internacional, e que a disposição de reparar esse ato 
no plano interno não impede a Comissão ou Corte de 
conhecer um caso. Isto é, em conformidade com o preâmbulo 
da Convenção Americana, a proteção internacional de 
natureza convencional é “coadjuvante ou complementar da 
que oferece o direito interno dos Estados americanos”. 
Consequentemente, quando se alega que o Estado não 
cumpriu totalmente a obrigação de reparar alguma violação 
dos direitos reconhecidos na Convenção Americana, cabe a 
este Tribunal exercer sua competência sobre o suposto ato 
ilícito, desde que se cumpram determinados requisitos 
processuais convencionais, bem como, eventualmente, 
declarar as violações que sejam pertinentes e ordenar as 
reparações cabíveis, em conformidade com o artigo 63.1 da 
Convenção. O Tribunal considera, portanto, que as ações que 
o Estado afirma que adotou para reparar as supostas 
violações cometidas no presente caso, ou evitar sua repetição, 
podem ser relevantes para a análise da Corte sobre o mérito 
do caso e, eventualmente, para as possíveis reparações que se 
ordenem, mas não têm efeito sobre o exercício da 
competência da Corte para dele conhecer. Com base no 
exposto acima, o Tribunal desestima a exceção preliminar do 
Estado. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 
2010, p. 14) 

 No mesmo sentido foi o pronunciamento sobre a exceção proposta 
como a regra da quarta instancia e a falta de esgotamento em respeito à 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Expõe o Tribunal: 

Em numerosas ocasiões, a Corte Interamericana afirmou que 
o esclarecimento quanto à violação ou não, pelo Estado, de 
suas obrigações internacionais, em virtude da atuação de seus 
órgãos judiciais, pode levar este Tribunal a examinar os 
respectivos processos internos, inclusive, eventualmente, as 
decisões de tribunais superiores, para estabelecer sua 
compatibilidade com a Convenção Americana44, o que inclui, 
eventualmente, as decisões de tribunais superiores. No 
presente caso, não se solicita à Corte Interamericana a 
realização de um exame da Lei de Anistia com relação à 
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Constituição Nacional do Estado, questão de direito interno 
que não lhe compete e que foi matéria do pronunciamento 
judicial na Arguição de Descumprimento No. 153 (infra par. 
136), mas que este Tribunal realize um controle de 
convencionalidade, ou seja, a análise da alegada 
incompatibilidade daquela lei com as obrigações 
internacionais do Brasil contidas na Convenção Americana. 
Consequentemente, as alegações referentes a essa exceção 
são questões relacionadas diretamente com o mérito da 
controvérsia, que podem ser examinadas por este Tribunal à 
luz da Convenção Americana, sem contrariar a regra da quarta 
instância. O Tribunal, portanto, desestima esta exceção 
preliminar. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2010, p. 20) 

 No decorrer da sentença diversas questões sobre competência, provas 
documentais, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica entre outros, são 
de posicionamento do Tribunal, o que leva a formar de maneira categórica o 
julgamento de mérito da questão aludida.  

 Mais especificamente sobre o Caso Araguaia, cita-se que o Estado Brasileiro 
não controverteu e nem reconheceu expressamente seu dever de responsabilidade 
internacional perante o desaparecimento forçado dos militantes, mas que em caráter 
interno o Brasil se referiu às diversas medidas de reparação a respeito de vitimas de 
todo o período ditatorial, inclusive algumas do presente caso estudado.  (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010) 

[...] a Corte reitera que o desaparecimento forçado de pessoas 
constitui uma violação múltipla que se inicia com uma privação de 
liberdade contrária ao artigo 7 da Convenção Americana. Como 
estabeleceu o Tribunal, a sujeição de pessoas detidas a órgãos 
oficiais de repressão, a agentes estatais ou a particulares que atuem 
com sua aquiescência ou tolerância, que impunemente pratiquem a 
tortura ou assassinato, representa, por si mesmo, uma infração ao 
dever de prevenção de violações dos direitos à integridade pessoal e 
à vida, estabelecidos nos artigos 5 e 4 da Convenção Americana, 
ainda na hipótese em que os atos de tortura ou de privação da vida 
destas pessoas não possam ser demonstrados no caso concreto. Por 
outro lado, desde seu primeiro caso contencioso, a Corte também 
afirmou que a prática de desaparecimento implicou, com frequência, 
na execução dos detidos, em segredo e sem fórmula de julgamento, 
seguida da ocultação do cadáver, com o objetivo de apagar toda pista 
material do crime e de procurar a impunidade dos que o cometeram, 
o que significa uma brutal violação do direito à vida, reconhecido no 
artigo 4 da Convenção. Esse fato, unido à falta de investigação do 
ocorrido, representa uma infração de um dever jurídico a cargo do 
Estado, estabelecido no artigo 1.1 da Convenção, em relação ao 
artigo 4.1 do mesmo instrumento, qual seja, o de garantir a toda 
pessoa sujeita a sua jurisdição a inviolabilidade da vida e o direito a 
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não ser dela privado arbitrariamente. Finalmente, a Corte concluiu 
que o desaparecimento forçado também implica a vulneração do 
direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, estabelecido no 
artigo 3 da Convenção Americana, uma vez que o desaparecimento 
busca não somente uma das mais graves formas de subtração de 
uma pessoa de todo o âmbito do ordenamento jurídico, mas também 
negar sua existência e deixá-la em uma espécie de limbo ou situação 
de indeterminação jurídica perante a sociedade e o Estado. (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010. p. 46) 

Por conseguinte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH) em vários 
julgados se posiciona sobre as leis de anistia de vários países sul-americanos, 
entendendo ser inadmissíveis as anistias que impeçam as investigações e as sanções 
dos responsáveis por graves violações aos direitos humanos, as chamadas leis de 
“auto-anistia”. 

A Corte Interamericana se pronunciou nesse sentido no caso 
Almonacid vc. Chile. Nesse caso a corte teve oportunidade de 
mencionar diferentes facetas da reparação: verdade, justiça e 
reparação material. Para cada uma dessas questões, a Corte parece 
seguir o critério de respeito do quadro geral que prevê o Direito 
Internacional dos direitos humanos, mas aplicado à luz do contexto 
particular de tais violações. (ROJAS, 2010, p. 97) 

Na decisão da Corte, expõe-se: 

Este Tribunal já se pronunciou anteriormente sobre o tema e não 
encontra fundamentos jurídicos para afastar-se de sua jurisprudência 
constante, a qual, ademais, concorda com o estabelecido 
unanimemente pelo Direito Internacional e pelos precedentes dos 
órgãos dos sistemas universais e regionais de proteção dos direitos 
humanos. De tal maneira, para efeitos do presente caso, o Tribunal 
reitera que “são inadmissíveis as disposições de anistia, as 
disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de 
responsabilidade, que pretendam impedir a investigação e punição 
dos responsáveis por graves violações dos direitos humanos, como a 
tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os 
desaparecimentos forçados, todas elas proibidas, por violar direitos 
interrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos 
Humanos” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, 
p. 64) 

As anistias das graves violações dos direitos humanos distinguem-se 
claramente daquelas que tem a sua conquista encorajada por agentes internacionais, 
pois o Direito Internacional condena veementemente os atos praticados para a 
realização das primeiras. Além do mais as bases da imprescritibilidade e da jurisdição 
universal tem se expandido muito nas ultimas décadas. (SOARES, BASTOS, 2010) 
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 Ademais, toda a sentença proferida pela mencionada corte é de imensa 
bagagem e conteúdo esclarecedor sobre os fatos de violações de direitos 
fundamentais nos anos de chumbo no Brasil, e o que de fato finaliza esse julgamento 
são as imposições das decisões da Corte.  Entre outras disposições, não menos 
relevantes, avançaremos o olhar crítico sobre as determinantes do Caso Araguaia, o 
que não distancia do demais sentenciado.  

 A Corte declara por unanimidade que o Estado é responsável pelo 
desaparecimento forçado e pela violação dos direitos ao reconhecimento da 
personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal. Assim, 
entendeu também que a Lei de Anistia 6.683/79 impede a investigação e sanção de 
graves violações de direitos humanos e que tal norma é incompatível com a 
Convenção Americana. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010) 

 A sentença apresenta que a nossa Lei de Anistia não pode representar um 
obstáculo para a investigação dos fatos, bem como necessita de efeitos jurídicos para 
que não cause impacto a respeito dos tantos outros casos de violações de direitos 
humanos ocorridos no Brasil.  

 A parte dispositiva da sentença constitui-se na forma de reparações que o 
Estado deve a seus cidadãos. Logo o Tribunal decidiu por condenar o país a reparar 
todo e qualquer tipo de dano que tenha sido causado por agentes políticos nos anos 
compreendidos como ditatoriais.  

 A decisão consta como responsabilidade do Estado conduzir eficazmente a 
investigação penal do Caso Araguaia para que esclareça os fatos, determine os 
responsáveis e aplique as sanções, bem como dar notícia dos desaparecidos, e sendo o 
caso, identificando os corpos e devolvendo a seus familiares. (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010) 

 Tratamentos psicológicos e hospitalares também são devidos às vitimas que 
deles necessitem, ou se assim entender mais cabível, o pagamento do montante já 
estipulado pela própria Corte. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 
2010) 

 A implementação dos direitos humanos também foi lembrada pelo Tribunal 
que garantiu a necessidade de que os agentes estatais se capacitem nessa matéria. 
Assim dispõe: 

14. O Estado deve continuar com as ações desenvolvidas em matéria 
de capacitação e implementar, em um prazo razoável, um programa 
ou curso permanente e obrigatório sobre direitos humanos, dirigido 
a todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas, em conformidade 
com o estabelecido no parágrafo 283 da presente Sentença. (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 115) 



 

- 337 - 

 

 Continua a sentença no mesmo sentido quando determina que o Estado deve 
também adotar as medidas necessárias para a tipificação dos delitos, calcando sempre 
no direito interno  os fatos constitutivos das investigações.  

15. O Estado deve adotar, em um prazo razoável, as medidas que 
sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado 
de pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos, 
nos termos do estabelecido no  parágrafo 287 da presente Sentença. 
Enquanto cumpre com esta medida, o Estado deve adotar todas 
aquelas ações que garantam o efetivo julgamento, e se for o caso, a 
punição em relação aos fatosconstitutivos de desaparecimento 
forçado através dos mecanismos existentes no direito interno. 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 115) 

 A Corte não desconhece o trabalho já iniciado por parte do Estado brasileiro no 
tocante ao resgato da verdadeira história, no entanto condena que deve continuar as 
iniciativas de busca e sistematização bem como a publicação de toda informação sobre 
a Guerrilha do Araguaia. (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010) 

 Sobre a forma de que o Estado deve coordenar os trabalhos a respeito dos 
desaparecidos, a Corte delibera um prazo para que as famílias possibilitem, mediante 
documentos e informações pessoais, que as investigações possam ocorrer de forma 
legitima.  

18. O Estado deve realizar uma convocatória, em, ao menos, um 
jornal de circulação nacional e um da região onde ocorreram os fatos 
do presente caso, ou mediante outra modalidade adequada, para 
que, por um período de 24 meses, contado a partir da notificação da 
Sentença, os familiares das pessoas indicadas no parágrafo 119 da 
presente Sentença aportem prova suficiente que permita ao Estado 
identificá-los e, conforme o caso, considerá-los vítimas nos termos da 
Lei No.9.140/95 e desta Sentença, nos termos do parágrafo 120 e 
252 da mesma. 

19. O Estado deve permitir que, por um prazo de seis meses, contado 
a partir da notificação da presente Sentença, os familiares dos 
senhores Francisco Manoel Chaves, Pedro Matias de Oliveira (“Pedro 
Carretel”), Hélio Luiz Navarro de Magalhães e Pedro Alexandrino de 
Oliveira Filho, possam apresentar-lhe, se assim desejarem, suas 
solicitações de indenização utilizando os critérios e mecanismos 
estabelecidos no direito interno pela Lei No. 9.140/95, conforme os 
termos do parágrafo 303 da presente Sentença. (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 116) 

 Por fim, a Corte esclarece que supervisará o cumprimento integral da Sentença 
mediante as atribuições que lhe são concedidas na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos. Decide também que dará por concluído o presente Caso Araguaia 
quando o Estado tenha dado cumprimento ao disposto pela Corte. (CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010) 
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4.1 – EM BUSCA DA EFETIVIDADE DA SENTENÇA  

 Para que se pudesse então visualizar a possibilidade do país cumprir as 
determinações da Corte Interamericana, foi apresentado, pela Deputada Luiza 
Erundina o projeto de Lei 573 em 201, que visa dar interpretação autentica ao §1° do 
art. 1° da Lei de Anistia, já tão debatido no presente trabalho.  

 A primeira premissa que tem que ser relembrada é de que o Estado, ao 
reconhecer os tratados internacionais, deve ter respeito absoluto à jurisdição do 
tribunal e não pode rejeitar a aplicação das normas.  

O Brasil aderiu à Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 
reconheceu como obrigatória, nos termos do disposto em seu art. 62, 
a jurisdição da citada Corte. O art. 68 da Convenção dispõe que os 
Estados signatários “comprometem-se a cumprir a decisão da Corte 
em todo caso em que forem partes”. (ROJAS, 2010, p. 73) 

 Fabio Konder Comparato faz uma abordagem relevante sobre esse projeto e 
sobre como os direitos humanos são abordados nos tratados internacionais aderidos 
pelo Brasil.  

 O texto da Constituição da República logo no art. 1° define que um de seus 
fundamentos é a “dignidade da pessoa humana”, o que torna logicamente concebível 
a aceitação da Convenção Americana, que tem como função a proteção dos direitos 
humanos. Ao aderir à Convenção o país em momento algum fere os princípios da 
prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais.  Outro aspecto bem 
questionado pelo autor é o disposto no §2° do art. 5° da Constituição Federal de 1988, 
que esclarece que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. (COMPARATO, 
2013) 

 No expressar do autor, são duas as razões pela qual a Corte Interamericana 
entendeu como inválida a Lei 6.683/79. A primeira é que a Lei beneficiou agentes 
públicos responsáveis pelo cometimento das graves violações de direitos humanos. 
Menciona ainda o entendimento internacional do que é “crime de lesa humanidade”, 
já caracterizado e aceito em âmbito internacional desde a Segunda Guerra Mundial. 
Esse pensamento nos trás o entendimento de que o legislador nacional é 
incompetente para julgar se tais crimes são anistiáveis ou ate mesmo prescritíveis. 
Outro motivo é o caráter de auto-anistia concedido à Lei de 1979. (COMPARATO, 
2013) 

Pois bem, no julgamento da ADPF nº 153 no Supremo Tribunal 
Federal, o Ministro relator e outro Ministro que o acompanhou 
afirmaram que a Lei nº 6.683, de 1979, não poderia ser concebida 
como uma auto-anistia, mas sim como uma anistia bilateral entre 
governantes e governados. Ou seja, segundo essa original exegese, 
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torturadores e torturados, reunidos em uma espécie de contrato 
particular de intercâmbio de prestações, teriam resolvido anistiar-se 
reciprocamente... Essas surpreendentes declarações de voto foram 
reforçadas pela tese de que a lei de anistia de 1979 representou um 
“acordo histórico”. (COMPARATO, 2013) 

 Um pacto dessa natureza é de uma imoralidade gritante, pois o elemento mais 
importante no respeito a dignidade humana é diferenciar quem comete o crime de 
quem é vitima dele. A Lei 6.683 viola os princípios basilares desse direito, onde a 
impunidade é criada pelo menos autor dos crimes hediondos cometidos.  

 Ainda assim, temos que em 1968 a Assembléia Geral das Nações Unidas 
aprovou o texto sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a 
humanidade, de fato que não se encontra coerência e nem finalidade no discurso 
adotado a favor da interpretação errônea da Lei de Anistia. 

Mesmo que a Constituição atual seja posterior à Lei de Anistia, isso 
não significa que o parlamento brasileiro poderia ter aprovado 
qualquer tipo de lei que protegesse deficientemente ou 
insuficientemente os direitos humanos das vitimas do regime militar. 
Os limites já estavam lá, conforme se pode ver nos tratados 
internacionais dos quais o Brasil era firmatário naquela época. Logo, 
se o Brasil se comprometeu a punir com rigor a tortura, seria 
incoerente que aprovasse uma lei “inocentando” aqueles que 
praticaram esse tipo de crime (que, insista-se, não é crime político). 
[...] Assim, a interpretação – que acabou vencedora todos esses anos 
– de que a anistia abrangeu também a tortura, fere o princípio da 
proibição da proteção deficiente, na sua combinação com o dever de 
proteção. (STRECK, 2009, p. 30) 

 Se a imagem internacional que o Brasil transmite é ser um país democrático e 
respeitados dos direitos humanos, no dia-a-dia o cidadão tem outra impressão, pois o 
teatro político esconde a brutalidade com que o Estado responde quando é os 
interesses pessoas são contrários aos defendidos pelas instituições. (COMPARATO, 
2013) 

 O autor ora mencionado ainda trás a baia o contexto histórico dos tempos da 
escravidão, onde o país foi forçadamente pressionado pela Inglaterra para abolir o 
tráfico negreiro, coisa que de fato só ceçou só ocorreu 20 anos depois de promulgada 
a lei exigida.  Para Comparato (2013) Repetimos agora, vergonhosamente, o mesmo 
jogo duplo com respeito à Convenção Americana de Direitos Humanos. Como se está a 
ver, ela só vigora para a plateia externa, segundo o protocolo diplomático. Aqui 
dentro, sua aplicação é suspensa, toda vez que ela entra em choque com os interesses 
dos grupos componentes de nossa oligarquia, como é o caso do cumprimento da 
sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes 
Lund e outros v. Brasil, a respeito da interpretação a ser dada à lei de anistia de 1979. 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 O estudo dos Direitos Humanos nos propicia uma evolução moral para que 
possamos olhar para todo o planeta e enxergar nas pessoas o verdadeiro motivo de 
lutar dia a dia, seja nas questões da economia, da saúde, da educação e até mesmo da 
cultura que é tão peculiar em cada país. Os direitos humanos nos trazem para dentro 
de nós mesmo, aprendemos então a nos ver como partes importantes de todo o 
sistema, mas mais ainda, olhar o ser humano em si como espécie única, como grande 
finalidade dos objetivos traçados e não como meios de alcançar os objetivos.  

 O que ocorreu em nosso país durante 21 anos não pode ser facilmente 
esquecido e muito menos desvalorizado pelo simples fato de hoje já vivermos em 
democracia, pois há sobreviventes e há também a memória inquestionável que assola 
todos aqueles que passaram pelos “anos de chumbo”.  A escolha do tema vem 
consoante com a necessidade de que o país tem de resolver e por fim aos fatos, pois 
se ainda vemos vivos quem tanto militou por um país democrático, com graves 
sequelas (até psicológicas) diante de tanta tortura e maus tratos, também vemos os 
realizadores desse regime, aqueles que deram legitimidade às mortes e 
desaparecimentos forçados. Portanto, por mais que defendam que a nossa Lei de 
Anistia foi um “acordo” entre os envolvidos, claro é que o Estado ainda encontra uma 
imensa dificuldade em por o dedo na ferida, abrir os documentos e julgar os 
responsáveis.  

 Triste também é o fato de que mesmo diante da Sentença da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, que condena o Brasil à pratica de tortura e 
massacre de seus cidadãos, o país pouco faz para que haja o devido processo legal que 
porá como réus os grandes militares da época. Distante disso está a sede por justiça 
dos familiares das vítimas e demais grupos que, quase que sozinhos, buscam mudar o 
final dessa história.  

 O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153 
foi um marco histórico para a nossa democracia, pois mesmo com a chance de fazer a 
devida interpretação da Lei, a nossa Suprema Corte optou por manter nos porões a 
verdade que tanto amedronta os nossos, então, representantes.  
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A DIVISÃO POLÍTICA DAS ASSOCIAÇÕES DOS EX-COMBATENTES DO 
BRASIL DURANTE O PERÍODO DA DITADURA CIVIL-MILITAR – 1964-
1985: AUTONOMIA E OS DIREITOS DOS VETERANOS DA FEB NO 
BRASIL  

SILVA, Márcio Aparecido Pinheiro77 

 

Resumo 

Neste presente artigo, pretendemos descrever o processo histórico de constituição e a 
politização de alguns membros da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil com 
setores de esquerda, após o Golpe Cívico-Militar ocorrido no Brasil em 1964. Esta 
entidade civil era composta na sua maioria por Veteranos da Segunda Guerra Mundial, 
entre eles encontravam-se Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB); 
Força Área Brasileira (FAB) e da Marinha de Guerra, ambos haviam participado da 
Campanha Brasileira na Itália, entre os anos de 1944 a 1945. Período este em que o 
Brasil realizou a declaração e a mobilização nacional de Guerra contra os países do Eixo 
(Alemanha, Itália e Japão). Entre as principais Forças Expedicionárias que integraram 
os Aliados durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), podemos destacar a Força 
Expedicionária Brasileira que esteve integrada junto ao V Exército Americano no 
Teatro de Operações do Mediterrâneo, sendo que a FEB contou com um contingente 
militar de mais de 25 mil soldados das mais diversas regiões do Brasil e também foi à 
principal força militar da região da America Latina a intervir no conflito da Europa. 
Entre este contingente militar, esteve presente um bom numero de Oficiais que 
estiveram na FEB e participaram diretamente do projeto de constituição da Escola 
Superior de Guerra (ESG), sendo que a mesma entre os anos de 1950 tornou-se o 
principal centro estratégico de formação de Oficiais Militares e civis, com base na 
Doutrina de Segurança Nacional, e que estes mesmos oficiais iriam participar do Golpe 
Cívico-Militar no país. 

 

Palavras-Chave: Segunda Guerra Mundial, Ditadura e Força Expedicionária Brasileira.  
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Introdução: 

Nos últimos 60 anos, a historiografia brasileira vem sofrendo varias mudanças 
com o estabelecimento da história econômica e social, de onde aflorou a história 
quantitativa, privilegiando as fontes seriais, cuja exploração foi logo tornada mais 
abordável graças ao desenvolvimento da informática. Foi também a época em que, 
simultaneamente, começou a se desenvolver o que os historiadores americanos 
chamam Nova História Militar78, que renunciava à tradicional abordagem da história 
militar caracterizada por se dedicar à narrativa de batalhas, táticas e chefes militares, 
quiçá à história das organizações militares com viés acentuadamente prospectivo.  

Esse alargamento da história militar chegou com certo atraso ao Brasil. Para se 
compreender as razões disso, deve-se levar em consideração que a expansão do 
sistema universitário e o fortalecimento do campo científico no país, a partir da 
segunda metade do século XX, se deram ao mesmo tempo em que ocorreu a 
intensificação do envolvimento militar na política, em particular com os anos de 1964, 
que ocorreu a instalação do Regime Militar, que desestimulou a pesquisa acadêmica 
sobre as forças armadas.79 

Não obstante, com o fim da ditadura civil-militar, assistiu-se a uma expansão da 
produção historiográfica no campo militar, agora sob a égide da História Nova. Nesta 
perspectiva, surgiram novos estudos que se debruçaram sobre temas como, entre 
outras, a origem social, os vínculos de sociabilidades, os sistemas de progressão e 
punição operantes nos quartéis e destacamentos. Alem disso, também surgiram 
estudos sobre as ocasiões em que as forças armadas entraram em combate, a sua 
participação no processo de unificação territorial do Brasil, a formação dos oficiais e o 
tratamento dado aos veteranos de guerra. 

Importante ressaltar que esta mudança no quadro teórico e metodológico, que 
ficou mais conhecida como a “Nova História Militar”, transcorreu entre as décadas de 
1970\1990, quando os estudos militares brasileiros passaram a ser contextualizados de 
forma mais complexa, alcançando maior visibilidade nos meios acadêmicos e 
examinados com critérios específicos da historiografia, as fontes e as várias 
metodologias para produção do conhecimento historiográfico, agregando assim 
condições para compreender a questão militar como parte da história nacional.80     
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Sendo assim, o objetivo deste artigo, será de saber como transcorreu o processo 
em que alguns Veteranos da Segunda Guerra Mundial se envolveram com a militância 
do Partido Comunista do Brasil (PCB)81 e dos militares de esquerda que faziam parte 
das Associações dos Ex-Combatentes do Brasil (AECB), a exemplo de militar de 
esquerda e que esteve integrado a AECB foi o caso do Veterano da FEB, Jacob 
Gorender.82  

A metodologia de analise, deste embate entre as duas categorias de Ex-
Combatentes, será descrever os vários embates políticos que ocorreram entre os 
membros para tomar direção da entidade, em um momento em que ocorreu o golpe 
civil – militar no Brasil em 1964. Para tanto procurarei atingir alguns objetivos gerais, 
que são da compreensão de algumas das motivações sociais e políticas que levaram a 
constituição destes Ex-Combatentes do Brasil em uma Associação.  

Desenvolvimento: 

Pois, os objetivos de criação e funcionamento destas Associações, segundo seus 
estatutos, eram de realizar uma maior integração social entre os Ex-Combatentes da 
Segunda Guerra Mundial, também de representar seus interesses coletivos diante das 
autoridades do Estado brasileiro, para tanto, buscavam realizar a preservação e da 
promoção da memória social dos febianos, e ainda de oferecer, dentro de suas 
possibilidades, assistência social e jurídica àqueles companheiros em dificuldades e 
lutar pela valorização da paz nas relações sociais nacionais e internacionais. As 
Associações não poderiam assumir políticas de cunho partidário, ainda segundo seus 
estatutos.83  

 Sobre este período histórico da ditadura brasileira de 1964 a 1985, e 
importante ressaltarmos que só foi a partir de década de 1960, a política brasileira de 
amparo aos Ex-Combatentes também começaria a seguir a trilha da concessão de 
aposentadorias e, no final da década de 1980, de pensões a todos os considerados Ex-
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Combatentes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, quem havia sido mobilizado para o 
esforço de guerra da nação brasileira contra os países do Eixo. 

 Sendo que em 1963, uma Lei originada de projeto do Veterano da FEB e 
Deputado Federal Jamil Amiden concedia a todos os Ex-Combatentes, o direito ao 
serviço público e da iniciativa privada, após 25 anos de serviço, aposentadoria integral 
com vencimento equivalente à média do salário integral percebido nos últimos 12 
meses de trabalho. Os herdeiros dos Ex-Combatentes falecidos receberiam pensão no 
valor de 70% do total dos vencimentos. Os reflexos podem ser percebidos nitidamente 
na fala do Veterano da FEB Agostinho Gonçalves da Motta:  

E só foi no governo de João Goulart, 19 anos depois da Guerra, que 
saiu uma nomeação para os Pracinhas, neste intervalo de tempo, 
morreram muitos companheiros, pois eu acompanho Associação dos 
Ex-Combatentes do Brasil deste da sua fundação, eu fui um dos 
fundadores da Seção Regional aqui no Estado. Mas no começo era 
muito difícil a vida dos pracinhas, já morreram muitos e hoje nós não 
chegamos a menos de vinte vivos em todo o Estado de Mato Grosso 
do Sul.84  

  Este reconhecimento social da situação dos Ex-Combatentes só ocorreu, 
após vários memoriais elaborados pelas autoridades Nacionais da AECB, que enviavam 
as autoridades federais, estaduais e municipais em todo o país. Pois, praticamente 
todos os Presidentes da República, do período do imediato pós-guerra até a 
promulgação da Constituição de 1988, receberam memórias dos Ex-Combatentes. 
Apenas os conteúdos mudaram, com o tempo. Nas décadas de 1940, 1950 e 1960, 
eram fundamentalmente reivindicações de emprego, denuncias de abandono e do não 
cumprimento das Leis já existentes que tratam sobre o processo de reintegração social 
dos Veteranos da Segunda Guerra Mundial no país.  

 Em face dessa situação, delineou-se na AECB um confronto entre duas 
concepções de ação pública dentro da Associação e dos Ex-Combatentes da FEB. Por 
um lado, aqueles que entendiam que a luta pelos direitos dos Ex-Combatentes era 
fundamentalmente política, que os direitos dos Veteranos somente seriam respeitados 
por meio da sua mobilização permanente e que aquele que arriscou a vida pela 
democracia deveria ter não apenas o direito, mas o dever de pronunciar-se nos 
assuntos da vida nacional. A outra corrente, que acabou se mostrando nas seções da 
Associação, repudiava qualquer mobilização de cunho político e considerava que a 
Associação não era o lugar apropriado para o debate dos assuntos nacionais.  

 Durante o contexto da Ditadura Civil-Militar no Brasil, um assunto que ganhou 
para aumentar esta divergência interna nas AECB, foram os protestos de membros 
contra a “Lei de Segurança Nacional”, usada pelas autoridades policiais do governo 
militar para prender os suspeitos de “subversão”, entre os quais os Expedicionários de 
esquerda eram bastante visados. As seções de São Paulo, Goiânia, Salvador, Rio de 
Grande, Porto Alegre e Petrópolis, além da do Distrito Federal, tornaram públicos seus 
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protestos. Assim ocorreram prisões, torturas e desaparecimentos de Ex-Combatentes 
da Segunda Guerra, especialmente os casos de prisão do Deputado comunista 
Gervásio Gomes de Azevedo e do membro do Conselho Nacional da AECB Salomão 
Malina, produziram protestos encaminhados ao governo federal e aos jornais.85 

 E vale pena, ressaltamos que antes mesmo do golpe civil-militar ser 
operacionalizado pelos militares de extrema direita no Exército brasileiro, tivemos nas 
décadas de 1950 e 1960 varias manifestações e greves de praças e sargentos durante 
os anos prévios ao golpe. Assim, depois deste período, tivemos casos de algumas das 
Associações dos Ex-Combatentes do Brasil realizar as suas exigências para com o 
Regime, que logo depois que as mesmas não foram atendidas pelo Estado, 
desembocou-se então no envolvimento de alguns dos seus membros na “Luta 
Armada” e da luta contra repressão a liberdade de imprensa e política a partir de 13 de 
dezembro de 1968, quando o Governo de Costa e Silva edita o AI-5 – Ato Institucional 
de Nº 5 no país.  

 Dentro contextos de protestos sociais ao regime ocorreram alguns casos de 
desaparecidos e mortos políticos em relação atuações realizadas por Ex-Combatentes 
do Brasil, a exemplo, tivemos o caso desaparecimento e a morte do Veterano da FEB 
Dilermano Mello do Nascimento, sendo que o mesmo foi integrante do 11º Regimento 
de Infantaria, lutou na Batalha de Monte Castelo, na Itália, sendo diplomado pelo 
governo brasileiro, em 13 de agosto de 1946, com a Medalha de Campanha.  

 Em 1963, trabalhou como diretor da Divisão de Material do Ministério da 
Justiça. Após o golpe em 1964, foi exonerado do cargo. Em 15 de Agosto de 1964, um 
sábado, foi morto no intervalo do interrogatório a que estava sendo submetido no 
quarto andar do prédio do Ministério da Justiça. O corpo de Dilermano entrou no 
IML/RJ pela guia 29, da 3º Distrito Policial. O registro de ocorrência 2.046 nos informa: 

[...] Houve comunicação que às 9:20h, um homem havia se atirado 
pela janela do 4º andar do Ministério da Justiça, caindo no pátio 
interno, morrendo imediatamente. Tratava-se de Dilermano Mello 
do Nascimento que, desde o dia 12 último, vinha na sala nº 5, do 
serviço de administração do dito Ministério, prestado declarações em 
inquéritos administrativos– polícias, presididos pelo Comandante da 
Marinha de Guerra, José de Machado Corrêa Pinto e pelo Coronel do 
Exército, Waldemar Raul Turola. Hoje quando aguardava 
prosseguimento do inquérito, Dilermano trancou-se na dita sala, cuja 
maçaneta apresentava defeito e, em seguida, projetou-se por uma 
janela. Com o morto, dentre outros pertences, havia um bilhete em 
que se lia: “15/08/64, Basta de tortura mental e desmoralização”, 
com assinatura ilegível.86 
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 O jornal “O Globo”, de 18 de agosto de 1964, trouxe uma matéria sobre o [...] 
“Suicídio do Funcionário que era Interrogado no IPM”: [...] Fontes do gabinete do 
Ministro Milton Campos confirmaram a O Globo uma denuncia encaminhada sexta-
feira última ao Professor Caio Mario da Silva Perreira, pouco antes de seu embarque 
para Belo Horizonte, sendo a qual estariam sendo detidas pessoas até durante três 
dias, no 4º andar do Ministério nas dependências cedidas para o funcionamento do 
IPM presidido pelo Coronel Valdemar Turola [...].87 

 Os legistas Cyriaco Bernardino Pereira de Almeida Brandão e Mário Martins 
Rodrigues determinaram como causa mortis de Dilemano Mello do Nascimento 
esmagamento do crânio.  

 A viúva, Natalia de Oliveira Nascimento, colocou em dúvida a versão policial ao 
ser entrevistada pelo jornal carioca Diário de Noticias, de 11 de novembro de 1964, e 
contara ter sido presa e sofreu pressões para assinar declarações que ela jamais 
prestara. Segundo ela, que até mesmo o bilhete encontrado no bolso de seu marido 
seria falsificado. 

 O laudo pericial concluiu, por exclusão de provas, que ele foi induzido a saltar 
da janela do quarto andar, após longo interrogatório dirigido pelo Capitão de Mar-
Guerra Correa Pinto. O laudo elaborado pelo perito Cosme Sá Antunes revelou que 
não houve nenhum elemento que pudesse fundamentar o suicídio. Nem mesmo foram 
encontradas as marcas no parapeito da janela de onde saltou a vitima, o que não 
ocorre em casos de suicídio puro e simples. 

 E outro caso de desaparecido político foi de José Mendes de Sá Roriz, Veterano 
da FEB, nascido em 30 de dezembro de 1927, no Crato (CE), aos 15 anos de idade, 
engajou-se na 9ª Companhia de Fuzileiros Navais, aumentando sua idade para poder 
combater na Campanha Brasileira na Itália com os Aliados, na Segunda Guerra 
Mundial. Foi ferido e perdeu a visão de um olho, Recebeu diversas condecorações por 
sua coragem em combate.  

 Em 1949, casou-se com Eutentiza Licariao Roriz, com quem teve quatro filhos. 
Em 1956, foi reformado como Segundo Sargento, mudou-e para o Rio de Janeiro (RJ) 
com a família, passando integrar como membro da AECB. E ainda ligou-se ao Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), tornando-se uma liderança entre os Ex-Combatentes da 
Segunda Guerra Mundial e participando de vários movimentos sindicais. Chegou a 
candidatar-se a Deputado Federal.  

 Após o golpe civil-militar de 1964, foi preso, tendo sido recolhido na Vila 
Militar, na Ilha das Flores, no DOPS/RJ e na Policia do Exército/RJ. Libertado em 1965, 
conseguiu asilo político no México, onde permaneceu até 1969. Antes de sua primeira 
prisão, a família foi mantida em cárcere privado em sua própria residência por três 
meses, tendo a casa cercada por militares.88 
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 Em 1968, sua filha de 18 anos de idade, Sueli Roriz Moreira, foi presa e levada a 
Policia do Exército do Rio de Janeiro, por ter dado entrevista à imprensa em defesa do 
pai, exilado, era acusado pela ditadura de participação em uma série de ações 
armadas, conforme seu depoimento apresentado à Comissão Desaparecidos Políticos 
em 1996. 

 Segundo o livro “Direito à Memória e à Verdade”, logo após a deposição do 
Presidente João Goulart, Sá Roriz esteve vinculado a uma articulação desbaratada de 
integrantes da Polop, clamada pela imprensa da época de “Guerrilha de Copacabana”. 
Por essa acusação, foi condenado a cinco anos de reclusão pela Justiça Militar, em 27 
de novembro de 1969, pena imposta também a Rui Mauro Marini e Luiz Alberto Moniz 
Bandeira, intelectuais de projeção nacional.89  

 Em meados de 1969, Sá Roriz voltou do exílio em razão da grave doença de seu 
filho mais novo, Eduardo Licarião Roriz, acometido de meningite. Viveu na 
clandestinidade até janeiro de 1973, quando seu esconderijo foi invadido por militares, 
de onde conseguiu fugir. Após a invasão infrutífera, sua casa foi cercada em 28 de 
janeiro e seu filho, então, com18 anos, foi seqüestrado como refém. Ameaçaram de 
morte sua neta de apenas 7 meses, caso não se entregasse. Seu filho permaneceu 
preso e sendo torturado até que Sá Roriz entregou-se em fevereiro de 1973. 

 Apresentou-se, então, ao Marechal Cordeiro de Farias, de quem salvara a vida 
na Segunda Guerra Mundial, e seu filho foi libertado. Sá Roriz foi preso e só ficará 17 
dias no DOI-CODI/RJ, de onde saiu morto, apesar dos militares terem dado garantias 
de sua vida ao Marechal, que o acompanhou90 no momento da prisão, no gabinete do 
Chefe do I Exército, Sizeno Sarmento. Seu atestado de óbito afirma que morreu em 17 
de fevereiro de 1973, no Hospital Central do Exército, assinado pelo legista Rubens 
Pedro Macuco Janini somente em 11 de julho de 1973. O atestado não apresentou a 
causa da morte, alegando que sua determinação dependeria dos “exames laboratoriais 
solicitados”. 

 O resultado do exame toxicológico das vísceras e do sangue de Sá Roriz, 
segundo o documento 432.117, do Hospital Central do Exército, enviado pelo oficio 
1.142, em 19 de fevereiro de 1973, foi negativo.  
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 O corpo de Sá Roriz foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade (RJ) por sua 
família, em 18 de fevereiro de 1973, após de muita insistência para a libertação do 
corpo.91  

 Todas estas informações e dados foi apresentado para a Comissão de Inquérito 
Parlamentar de Desaparecidos Políticos, seu caso foi de Nº 087/96, que teve como 
relator João Grandino Rodas, que apresentou seu parecer em 08 de fevereiro de 1996, 
pelo deferimento do pedido, por considerar que Sá Roriz foi morto sob a 
responsabilidade do Estado, sendo aprovado por unanimidade na Comissão. 

 E outro caso rumoroso que envolverá membros da AECB, foi os protestos 
contra um agente do Estado, que já havia sido acusado de espionagem na época da 
Segunda Guerra, movimento este que foi encabeçado pelo Veterano da FEB Jamil 
Amiden, antigo dirigente da Associação de Ex-Combatentes do Brasil, seção 
Guanabara, e na época era Deputado Federal pelo Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), liderou um protesto de veteranos da FEB, em 1966, contra a nomeação do 
senador Raimundo Padilha para líder do governo de Castelo Branco no Congresso 
Nacional, as razões dos protestos foram que Padilha foi espião nazista, informações 
estas concedidas por órgãos de segurança Norte-Americanos ao governo brasileiro. 

 Sendo que Padilha, foi um dos dirigentes históricos da Ação Integralistas 
Brasileiras (AIB), havia confessado em um tribunal militar, instalado contra as 
atividades pró-Eixo no Brasil em 1942, que realmente recebera dinheiro do Reich para 
enviar informações sobre as bases americanas e atividades militares em geral no norte 
do país, e que para tanto elaborou relatórios, que seria remetido para o órgão de 
espionagem alemã. Em sua defesa, afirmou que tal relatório jamais foi enviado, e que 
reconhecendo “o erro”, devolvera o dinheiro.92 O mesmo escapou da prisão, com a 
alegação especiosa de que se aproximara da rede de espionagem do Eixo para 
conhecê-la melhor e advertir os companheiros integralistas dos perigos de serem 
comprometidos por tais atividades.  

 O general-presidente Castelo Branco, a despeito dos protestos dos seus Ex-
Combatentes de combate, manteve o ex-espião-informante arrependido, famoso por 
sua luta sem descanso contra o comunismo, como seu líder entre os parlamentares. Os 
porquês da escolha justamente de Padilha nunca foram respondidos. O ato de 
indicação de um parlamentar como líder do Governo no Congresso é prerrogativa de 
confiança do Presidente. Pois, havia centenas de parlamentares da Aliança 
Revolucionaria Nacional (ARENA), partido então majoritário no Congresso, e muito se 
candidatariam sem pestanejar a tal encargo. Ou o partido não possuía, em sua base 
parlamentar, quadros competentes ou confiáveis para tal responsabilidade ou, mais 
uma vez, a luta interna contra o comunismo mostrou-se mais importante do que a 
memória das lutas contra o nazifacismo.  
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Ao final deste processo, Amidem e centenas de Ex-Combatentes devolveram 
suas medalhas de campanha da Itália, em protesto. Mais este gesto teve repercussão 
de poucos dias na imprensa, e logo sobreveio o esquecimento.93 

Entretanto, entre as principais seções regionais AECB no país, ocorreu um 
movimento de contraposição e até de negação das movimentações políticos 
partidários de alguns dos seus membros contra o governo dos presidentes militares, 
entre as décadas de 1960 e 1970, esta mudança começou por que a direção das seções 
e do próprio Conselho Nacional da AECB passou-se a ser caracterizar por um perfil 
politicamente conservador. Nota-se, também, a crescente ocupação das direções das 
seções por oficiais militares da ativa que, com poucas exceções, não tiveram 
participação ativa nos primeiros tempos da AECB. 

Deve-se sublinhar que tal aumento quantitativo e qualitativo na participação de 
oficiais militares da ativa foi consensual para a maioria dos associados, e alguns casos 
foram explicitamente desejados, não se afigurados, portanto, um movimento 
unilateral de “tomada” de posições estratégicas na AECB. O caso da seção de São 
Paulo é exemplar, para o entendimento das motivações dos associados em não apenas 
aceitar, mas mesmo interceder para que as seções pudessem ser presididas e dirigidas 
por oficiais militares da ativa. E quando não havia na direção AECB um militar, 
membros da AECB, acabavam colaborando com os agentes repressivos do Estado 
ditatorial no combate a qualquer movimento de protesto, que pudesse ter um caráter 
subversivo, como a denuncia realizada pelo Veterano da FEB Américo Zeolla, era 
membro da AECB- Seção Campo Grande, que nos afirma algumas das suas 
experiências após o Golpe Civil-Militar em 1964: 

Depois que ocorreu a revolução de 1964, nesta época, quase todos 
os Comandos Militares das Regiões do Exército Brasileiro, como o do 
CMO (Comando Militar do Oeste), eram de um modo geral eram 
comandados por Oficiais Expedicionários, a gente foi conhecendo 
essa turma toda na Engenharia de Combate, nos tivemos no Rio de 
Janeiro ao Comando do General de Quatro Estrelas, Rubens Negreiro, 
ele era de 4 Estrela ]s, mas não tinha um fio de cabelo branco, então 
eu tinha conhecimento dos elementos desses Comandos de Região, 
que eram da Arma de Engenharia. E assim que eu sabia de alguma 
movimentação comunista, eu mandava algumas cartas para eles, e 
logo os nomes eram encaminhados para o Serviço Secreto do 
Exército - SSE e o Serviço Nacional de Informação – SNI, assim 
ocorria à prisão daqueles vagabundos.94  

Esta atitude drástica indica que a opção por uma política de colaboração com 
as autoridades militares do Estado, ao invés daquela do enfrentamento, não resultou 
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apenas das lutas políticas que envolviam as lideranças da AECB nacional e a do Distrito 
Federal. Havia algo mais forte e disseminado, que era uma mentalidade bastante 
anterior e que não era exclusiva dos Ex-Combatentes, mas permeava toda a sociedade 
brasileira, que era a constante medo de sofrer perseguições, torturas e até o fato do 
desaparecimento de entes queridos durante após o período em que foi promulgado o 
AI-5 (Ato Institucional Nº 5), que foi editado em 13 de dezembro de 1968.95 

O significativo aumento no numero de mortos e desaparecidos políticos a partir 
do AI-5 demonstrou que a implantação do “Estado de Exceção” se tornou normalidade 
no país. Ao ampliar os domínios da “Doutrina de Segurança Nacional”, garantiu a 
impunidade aos agentes da repressão e consolidou a institucionalização da tortura e 
do terrorismo de Estado no Brasil, conforme seu artigo 11º: “Excluem-se de qualquer 
apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato Institucional e seus 
Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos”. Desde AI-2, de outubro de 
1965, que os julgamentos por crimes políticos, aqueles incluídos na “Lei de Segurança 
Nacional”, passaram a ser de responsabilidade total da Justiça Militar. A partir do AI-5, 
entretanto, a lei deixou de ter qualquer valia para os réus.  

O AI-5 foi extinto em 31 de dezembro de 1978, mas alguns de seus dispositivos 
que haviam sido inseridos na Constituição de 1969 e na Lei de Segurança Nacional 
deixaram algumas heranças, até hoje, para o funcionamento das forças auxiliares do 
Estado brasileiro.  

Considerações Finais: 

 Desde período, até os dias atuais, a presença militar nas Associações aumento 
significativamente. Assim, essa participação mais freqüente nas rotinas das 
Associações da AECB não decorreu de uma “intervenção branca” dos militares nestas 
entidades, mas sim de uma identidade crescente de interesses, opiniões e práticas 
políticas. 

 A rotina das Associações, a partir da década de 1960, foi mais ou menos 
constante: promoviam, dentro de seus parcos recursos, eventos de solenidades em 
homenagem aos mortos na guerra, à participação brasileira, às vitórias conquistadas. 
Suas seções de assistência continuavam movimentadas, recebendo Ex-Combatentes e 
herdeiros, à busca de informações, orientação e de auxilio e, às vezes, até mesmo 
remédio e donativos.  

 Por sua vez, continuavam se relacionando com as Forças Armadas e os 
governos estaduais e federais, em busca de auxílio, ajuda de custo, cumprimento das 

                                                           
95

 Através do AI-5 pode o Regime Civil-Militar pôr fim à agitação política e cultural do período, o 

Marechal-Presidente Costa e Silva que autorizou a sua publicação. Este ato constitui-se no mais 

discricionário entre os 17 atos institucionais do regime implantado em 1964 e o único decretado por 

tempo indeterminado. O AI-5 ampliou os poderes de exceção do Presidente ao dar-lhe plenos poderes 

decretar estado de sítio e fechar o Congresso Nacional, concedendo o domínio absoluto sobre os Estados 

da Federação e extinguindo vários direitos civis e políticos, especialmente o direito a Habeas Corpus em 

casos de crimes contra a Segurança Nacional.  



 

- 353 - 

 

leis e respeito aos direitos dos companheiros. Protestavam, nos órgãos da grande 
imprensa e em seus próprios periódicos, contra o descaso e o esquecimento dos Ex-
Combatentes por parte dos cidadãos. Suas vozes, porém, eram ouvidas 
predominantemente por uma minoria composta de parentes, amigos e admiradores 
da participação brasileira na guerra, e lidas em jornais e boletins informativos das 
próprias associações, com tiragem e público bastante restritos.96  
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RESUMO  
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa maior, denominada: Políticas Públicas Em 

Comunidades Quilombolas De Mato Grosso Sul: diagnóstico de execução e levantamento 

das demandas, que conta com o financiamento da FUNDEC. O objetivo primordial deste 

projeto é analisar as políticas públicas existentes nas comunidades quilombolas bem como 

abrangência delas em cada uma das comunidades estudas. A Pesquisa ocorre em seis 

comunidades do estado, as quais se encontram em adiantado processo de conquista de suas 

terras, sendo elas: Furnas da Boa Sorte, no Município de Corguinho, Tia Eva e Buriti, no 

município de Campo Grande, Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari, São Miguel 

no Município de Maracaju e Picadinha no município de Dourados. Optamos por fazer um 

recorte no que se diz respeito à educação por compreendemos que a partir da constituição 

de 1988, depois com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e mais tarde com 

Resolução Nº 8, de 20 de novembro de 2012 que define Diretriz Curricular Nacional para a 

Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, compreende-se que essas comunidades 

têm direito a uma educação diferenciada que respeite a dinâmica de cada uma delas, 

objetivando a permanência e a reprodução cultural desses grupos em seus territórios. Os 

objetivos da pesquisa estão centrados no estudo a respeito da especificidade da educação 

quilombola (Lei 10.639/2003) e sua efetividade nas respectivas comunidades do projeto, em 

realizar um levantamento documental (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso 

do Sul, e demais secretarias de educação municipais) das políticas e procedimentos de 

acessibilidade à educação nas seis comunidades quilombolas elencadas no projeto de 

pesquisa.  

Palavras - chave: Educação; Direitos Humanos; Antropologia. 
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1 INTRODUÇÃO  

Durantes séculos as comunidades Quilombolas tem vivido a margem de nossa sociedade 

sofrendo todo tipo de transgressão dos direitos humanos. A implementação de políticas 

públicas visa dar conta tanto de necessidades de acesso à educação, saúde, moradia digna, 

respeito aos aspectos territoriais, como ao combate das diversas formas de violência com as 

quais essas comunidades tem se deparado.  

Em suas “propostas gerais”, o III Plano Nacional de Direitos Humanos afirma a necessidade 

de “apoiar a formulação, a implementação e a avaliação de políticas e ações sociais para a 

redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais existentes no país, visando à 

plena realização do direito ao desenvolvimento e conferindo prioridade às necessidades dos 

grupos socialmente vulneráveis”.  

Os quilombolas passam a ser um grupo distinto portador de direitos específicos a partir de 

1988. Foi a Constituição Federal de 1988 que reconheceu às comunidades quilombolas o 

direito a titulação de seus territórios tradicionais. Conforme o artigo 68 do ADCT, o estado 

tem a obrigação de garantir a propriedade das terras ocupadas aos “remanescentes de 

comunidades de quilombos” a partir de sua titulação.  

Juntamente com a conquista pelo direito a titulação dos territórios étnicos das comunidades 

negras, começou a vir à tona uma série de demandas por políticas públicas. Ou seja, 

começou a ficar evidente uma gama de desafios: as dificuldades de acesso à educação, à 

saúde, à infra-estrutura dos grupos, valorização das práticas culturais, entre outras.  

De início, algumas iniciativas e programas governamentais foram implementados pela 

Fundação Cultural Palmares no intuito de dar conta da identificação das comunidades, da 

regularização das demandas territoriais e da extensão de políticas universalistas. Conforme 

Arruti (2009), entre 1997 e 1999, foram executadas pela Fundação Cultural Palmares 

apenas três ações do Governo Federal, quais sejam, “(a) eventos e seminários temáticos da 

FCP; (b) levantamentos de comunidades quilombolas no país, e (c) processos de 

reconhecimento e tombamento”.  

No entanto, foi somente a partir de 2003, com o Decreto Federal 4.887/2003 e o lançamento 

do Programa Brasil Quilombola PBQ, que as políticas públicas ganharam maior expressão:  

Até a publicação do decreto presidencial de 2003 e a conseqüente 

definição do PBQ, foi o Ministério da Cultura que monopolizou as 

políticas para quilombos. A partir daí, é a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), vinculada 

diretamente à Presidência da República, que ganha destaque, como 

articuladora das ações para quilombos que passam a estar 

distribuídas pelos diferentes ministérios. Com o lançamento do PBQ, 

em 2004, o Governo Federal previu investir R$1 bilhão nos 

quilombos até 2010, que deveriam responder aos objetivos descritos 

acima, mas que também incluíam o remanejamento de recursos de 

programas sociais como o Bolsa Família, o Fome Zero e o Luz para 

Todos.  

No bojo de fortalecer a política em torno das comunidades quilombolas, em 2007, o 

governou lançou a Agenda Social Quilombola (vinculada ao PBQ) que implicou num 

conjunto de medidas mais específicas e setorizadas. Segundo Arruti “As ações da Agenda 
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Social Quilombola são coordenadas pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (Seppir) e pela Casa Civil, com a participação dos Ministérios do 

Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Cultura, da 

Educação, das Minas e Energia, da Integração Social, da Saúde, das Cidades e do Trabalho 

e Emprego. Também participam o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), a Fundação Cultural Palmares e Fundação Nacional da Saúde (Funasa)”. (P.82)  

Apesar da existência de programas e ações, permaneceram escassos os dados referentes aos 

resultados da aplicação dos recursos destinados às políticas e mesmo a avaliação da 

execução das mesmas, bem como, um levantamento das principais demandas dos 

quilombolas, em nível nacional e, especialmente no Estado de Mato Grosso do Sul.  

Fruto de levantamento prévio, sabemos que no Estado de Mato Grosso do Sul, até 2003, 

apenas as comunidades Furnas do Dionísio e Furnas da Boa Sorte estavam ligadas a 

programas governamentais. De 2004 até o presente momento, o número subiu para 21 

comunidades identificadas pela Fundação Cultural Palmares, no Estado, sendo que 12 

possuem procedimento administrativo instaurado no INCRA até 2011. Há estimativa de que 

no final de 2012 chegue a 30 as comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação 

Palmares.  

As comunidades quilombolas de MS, a partir de 2004, acessaram diversas políticas 

públicas. As políticas de maior extensão foram os processos de regularização fundiária, 

realizados pelo INCRA, o acesso ao tratamento da água e ao saneamento básico executado 

pela FUNASA, a construção de moradias pelo governo do estado e algumas ações de 

educação. Sabe-se também, que algumas comunidades acessaram o Programa Fome Zero, 

Luz para Todos e outros benefícios. Mas, não existe um levantamento diagnóstico sobre as 

políticas existentes, o acesso das comunidades às referidas políticas e as principais 

demandas dessas comunidades por recursos públicos, em especial no que diz respeito à 

educação. 

A questão da educação ainda é uma grande lacuna nesse processo como observa Garcia e 

Tavares sobre o tema, mais especificamente sobre a comunidade Furnas da Boa Sorte:  

 

São mínimos os incentivos governamentais na formação de professores, 

tal como à preocupação com a valorização da cultura dessa 

comunidade. O material didático utilizado é o mesmo que vem para as 

escolas do Município de Corguinho, em seus conteúdos não apresentam 

incentivos à valorização da cultura negra, ao contrário são repletos de 

preconceito e o racismo representado através das imagens e histórias 

europeizadas. P. 06  

Sabemos que analise da citação acima cabe para as demais comunidades e para isso o 

conhecimento de ações, o levantamento de dados ligados às políticas publicas educacionais 

faze-se necessário, partindo principalmente de uma indagação recorrente aos processos até 

então aplicados, Arruti nos leva a refletir que hoje essas políticas deixam de ser 

simplesmente ligada a “cultura, para ser incorporada na larga variedade de políticas de 

responsabilidade pública.” (P.79)  

A realização de um levantamento diagnóstico se justifica justamente para identificar e 

avaliar a execução das políticas públicas relacionadas à educação quilombola nas 
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comunidades; entender as dificuldades de acesso aos direitos fundamentais à educação 

existente e levantar as demandas não contempladas por estes programas públicos, além de 

observar como se dá o processo de formação dos professores que atuam nessas unidades 

escolares e a sua relação com elas. O diagnóstico permitirá situar as ações do estado e 

municípios, fornecer subsídios para um melhor alcance e planejamento das políticas e dar 

conhecimento das demandas.  

2 OBJETIVOS E METODOLOGIA  

Para realização deste trabalho o nosso principal objetivo esta no fato de realizar levantamento 

bibliográfico e documental das políticas públicas (federais, estaduais e municipais) de educação, 

destinadas às seis comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul se atentando para as 

seguintes etapas:  

- Fazer levantamento bibliográfico e fichamento a respeito do tema das comunidades 

quilombolas e respectivas políticas públicas relacionadas a direitos educacionais;  

- Efetuar estudo a respeito da especificidade da educação quilombola (Lei 10.639/2003) e sua 

efetividade nas respectivas comunidades do projeto;  

- Realizar um levantamento documental (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do 

Sul, e demais secretarias de educação municipais) das políticas e procedimentos de 

acessibilidade à educação nas seis comunidades quilombolas elencadas no projeto de pesquisa; 

- Realizar entrevistas semiestruturadas com técnicos (municipal e estadual) que atendem às 

comunidades quilombolas buscando complementar os dados, na busca da compreensão do 

processo de implantação de uma educação quilombola.  

- Produzir relatório com gráficos e dados comparativos, referentes aos levantamentos realizados 

(bibliográfico e documental);  

No que se diz respeito a metodologia utilizada trabalho está composta por procedimentos e 

momentos específicos: a) inicialmente, centrada no aprofundamento bibliográfico a respeito do 

tema das comunidades quilombolas, por tratar-se de assunto que após a Constituição Federal de 

1988 tem demandado muitas pesquisas e publicações, em especial na educação quilombola; 

busca por livros, teses e publicações em periódicos (on-line e impressos); b) estudo da Lei 

10.639/2003 a respeito da obrigatoriedade do tema das comunidades quilombolas na Educação 

Básica; c) levantamento documental na Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do 

Sul e das secretarias de educação dos municípios abrangidos, com entrevistas aos técnicos que 

atendem estas comunidades e acesso à documentação disponibilizadas pelos órgãos federais, 

estadual e municipais, responsáveis por esta política; d) analise dos projetos políticos 

pedagógicos existentes nas escolas e se esses trazem os temas específicos da educação 

quilombola.  

Assim pretendemos estabelecer as principais demandas no que se diz respeito a educação, pois 

ao compreendemos que as necessidades previas dessas comunidades no que se diz respeito a 

educação, entendendo que as políticas de certa forma existem o que necessitamos é uma melhor 

eficiência na aplicação destas nas comunidades estudadas.  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista as primeiras visitas realizadas as comunidades nos provam que a questão da 

terra, já encontram em processo avançado enquanto questões relacionadas a saúde e a 
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educação ainda caminham em passos lentos e devem ser discutidos revistos e aplicados de 

forma mais eficiente.  

As comunidades visitadas têm relativa clareza do tema relacionado a terra, porém ainda se 

faz necessária uma maior discussão sobre a questão da coletividade da posse das terras, 

assim como aos órgãos regionais, aqueles ligados a prefeituras, entender e compreender as 

políticas às quais essas comunidades têm direito. O conhecimento de todas as políticas 

públicas se faz fundamental, assim como o próprio domínio dessas leis por seus líderes 

quilombolas.  

Compreender que essas comunidades têm ordens e ritmo próprio se faz de fundamental 

importância para toda a comunidade, assim como para todos aqueles que estão imbuídos e 

inseridos no processo de agentes estatais, para a melhor aplicabilidade das políticas 

públicas.  

Outro aspecto que percebemos no decorrer desta proposta é perceber a importância dos 

negros, na formação social e econômica do estado de Mato Grosso do sul, quebrando velhos 

paradigmas que negavam a existência desses grupos, não levando em conta o devido valor 

que os negros tiveram para a formação, não só no que se diz respeito a cultura, mas também 

em âmbito econômico.  

Sabe-se que há muito para se realizar, principalmente quando se fala em educação e saúde 

nas comunidades quilombolas. Ações que se necessitam realizar tanto mediante os órgãos 

governamentais, quanto as comunidades, de maneira a conscientizá-los de seus direitos 

garantidos por lei e a forma como podem reivindicá-los diante de órgãos competentes, 

transformando, assim, a realidade que se apresenta em forma de lei, mas que, em sua 

maioria, não se concretizam na vida prática e comunitária e essa conscientização da vida em 

comunidade é caminho fundamental para que tudo que está sendo proposto se estabeleça de 

forma clara e eficiente para todos que ali estão.  

No que tange a educação podemos refletir que leis como a Lei 10.639/2003, ou o próprio 

plano nacional de educação quilombola são pouco conhecidos e refletidos e para tanto que nós 

propomos realizar essa reflexão levando em conta a necessidade de aplicação. 
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RESUMO 
O processo de afirmação de que todos os seres humanos merecem igual respeito, 
apesar de suas inúmeras diferenças, sejam elas biológicas ou culturais, foi alcançado 
sucessivamente durante a história da humanidade. O presente trabalho tem como 
premissa fazer uma abordagem histórica dos direitos fundamentais, delimitando o 
surgimento na antiguidade clássica, até sua proteção nas Constituições. Abordará seus 
parâmetros e abrangência antes e depois da Segunda Guerra Mundial, uma vez que 
esta foi um marco histórico para os direitos humanos, na medida em que acarretou 
milhares de mortes, desrespeitando o bem maior do ser humano: a dignidade. No 
entanto, apesar de muita luta, essa efetivação dos direitos humanos ainda está em 
processo, que desperta inúmeras manifestações institucionais, e nesse sentido pode-
se citar o fenômeno do ativismo judicial, que consiste na participação mais efetiva do 
Poder Judiciário na aplicação e interpretação da Constituição. Adotou-se como 
metodologia a pesquisa bibliográfica e documental em textos que tratam do tema. Ao 
final concluiu-se que, em razão da maior proteção garantida aos direitos humanos, 
outros mecanismos surgiram, dentre eles o ativismo judicial, o qual proporciona o 
cidadão uma efetivação desses direitos. 
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INTRODUÇÃO  

 Fruto de um processo histórico longo e truncado, os direitos que devem ser 
garantidos a todos os homens, comumente denominados direitos fundamentais, 
manifestaram-se desde antiguidade, passando pela Idade Média, até serem 
consagrados nas Constituições e ao alcançarem o patamar de proteção internacional.  

O presente trabalho tem com premissa fazer uma abordagem histórica dos 
direitos fundamentais, delimitando o seu surgimento na antiguidade clássica, até sua 
proteção nas Constituições, cabendo abordar os parâmetros e abrangência antes e 
depois da Segunda Guerra Mundial, uma vez que esta foi um marco histórico para os 
direitos humanos, na medida em que acarretou milhares de mortes, desrespeitando o 
bem maior do ser humano: a dignidade.  

Em razão das atrocidades cometidas nessa guerra, a comunidade internacional 
horrorizou-se e resolveu tomar medidas a fim de responsabilizar os Estados pelos 
abusos cometidos aos seus cidadãos.  

Se internacionalmente medidas podem ser tomadas contra os Estados, é por 
meio da efetivação dos princípios e normas Constitucionais de respeito aos seres 
humanos, independentemente de raça, cor, sexo, credo, religião, que serão cumpridas 
no âmbito interno dos países.  

No entanto, apesar de muita luta, essa efetivação dos direitos humanos ainda é 
um processo, que desperta inúmeras manifestações institucionais, nesse sentido pode-
se citar o fenômeno do ativismo judicial, que consiste num participação mais efetiva 
do Poder Judiciário na aplicação e interpretação da Constituição. O presente trabalho 
pretende abordar esse novo fenômeno, apresentando seu conceito e os precedentes 
históricos.  

O interesse sobre o tema decorre do fascínio da aluna pela matéria 
constitucional. Além disso, o assunto é empolgante e efervescente, haja vista a notória 
mudança na atuação hodierna dos poderes da União, pela acentuada prática de atos 
atípicos. Ademais, há contemporaneidade no assunto que anda sendo discutido e 
estudado na comunidade jurídica. 

Vale dizer que o tema em destaque não está restrito ao interesse meramente 
de uma pós-graduanda, mas de toda a nação brasileira, considerando os influxos 
diretos, positivos e negativos que a população sofre em face do sistema de forças que 
exercem os poderes constituídos na condução dos rumos do País. Apesar das boas 
intenções e forte disposição do Judiciário no sentido de concretizar direitos 
fundamentais ou satisfazer anseios do povo, não poderia este, extrapolando de sua 
função precípua, produzir efeito reverso? 
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No que tange a metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental 
em textos que tratam do tema, bem como se utilizaram de obras dos mais variados 
autores no que tange tanto direitos humanos e ativismo judicial, podendo citar Ingo 
Sarlet, Norberto Bobbio, Fabio Comparato, Flavia Piovesan e Luís Roberto Barroso.  
 

1. APARICÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

O processo de afirmação de que todos os seres humanos merecem igual 
respeito, apesar de suas inúmeras diferenças, sejam elas biológicas ou culturais, foi 
alcançado sucessivamente durante a história da humanidade. Fábio Konder 
Comparato traz que o reconhecimento universal da dignidade do ser humano foi 
lentamente se estendendo a todos os povos da Terra, por meio da religião, da filosofia 
e da ciência. (COMPARATO, 2003). 

No campo da religião, a fé monoteísta, representada pela criação do mundo 
por um Deus único e transcendente, afasta a crença nos deuses antigos, que de certa 
forma eram considerados super-humanos, colocando o ser humano numa posição 
distinta na ordem da criação. 

Os filósofos e poetas gregos, numa transição da explicação religiosa para 
filosófica, entendem o homem como único ser racional, deste modo, justificando sua 
eminente posição no mundo.  

Num terceiro momento, a ciência funda-se na descoberta do processo de 
evolução dos seres vivos, que foi influenciado consideravelmente pela aparição da 
espécie humana, uma vez que ela é capaz de agir sobre o mundo físico e o conjunto 
das espécies vivas. Como bem assevera COMPARATO, “O homem passa a alterar o 
meio ambiente e, ao final, com a descoberta da genética, adquire os instrumentos 
hábeis a interferir no processo generativo e de sobrevivência de todas as espécies, 
inclusive a sua própria”. (COMPARATO, 2003, p.6). 

Inevitavelmente, esse questionamento sobre a dignidade da pessoa humana, 
manifestado ao longo da história, seja pela religião, filosofia ou ciência, foi resultado 
de violências, segregações, massacres coletivos, torturas e explorações, que 
despertaram uma consciência universal dos direitos humanos. Do mesmo modo, tem-
se também o processo de industrialização e seus reflexos, bem como invenções 
tecnológicas e científicas, os processos de descolonizações, e outros fatores que 
influenciaram direta e indiretamente essa conscientização histórica. (COMPARATO, 
2003; SARLET, 2003). 

Nesse sentido, Norberto Bobbio aponta a própria história como base dos 
direitos humanos:  

Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, 
fortalecido por novos argumentos – que os direitos do homem, por 
mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, caracterizados 
por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 
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nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 
por todas. (BOBBIO, 2004, p. 25).  

 

Ingo Sarlet reconhece três etapas dos direitos humanos até seu 
reconhecimento nas primeiras Constituições escritas:  

a) uma pré-histórica, que se estende até o século XVI; b) uma fase 
intermediaria, que corresponde ao período de elaboração da 
doutrina jusnaturalista e da afirmação dos direitos naturais do 
homem; c) a fase da constitucionalização, iniciada em 1776, com as 
sucessivas declarações de direitos dos novos Estados Americanos. 
(SARLET, 2003, p.40).  

Mister ressaltar que a evolução histórica dos direitos humanos proposta aqui é 
um dos muitos trilhos que se pode analisar visto que não encontra na doutrina 
pacificada.  

O processo de afirmação dos direitos humanos teve como marco histórico a 
limitação do poder estatal. Em um primeiro momento o monarca usava do poder de 
governo para seu próprio beneficio, nos séculos XI e X a. C., em Israel, sob o reino de 
Davi, houve uma submissão do rei às normas e uma participação ativa do cidadão nas 
funções do governo; essa mesma limitação se estendeu em Atenas e em Roma, no 
século VI a. C. e nos seguintes. (COMPARATO, 2003). 

Conhecido como período axial, a antiguidade clássica, compreendida entre os 
séculos VII a II a. C., revela-se uma época onde pela primeira vez houve a manifestação 
dos direitos humanos, uma vez que a razão mostrava uma igualdade essencial entre os 
homens. “O homem torna-se em si mesmo, o principal objeto de análise e reflexão” 
(COMPARATO, 2003, p.45; FACHIN, 2009). 

Ainda no período antigo, a ideia de direitos fundamentais e direitos humanos 
atribuídos a um ser humano manifestam-se diretamente em diversos documentos 
históricos, como relata Milena Girardi Fachin: 

(...) o Código de Hamurabi (Babilônia, século XVIII antes de Cristo); 
no pensamento de Amenófis VI (Egito, século IV a. C.); na filosofia de 
Mencio (China, século IV a.C), no Direito Romano e nas inúmeras 
civilizações ancestrais (FACHIN, p.21, 2009). 

Na Idade Média, a democracia ateniense foi destruída por uma nova forma de 
governar, o imperialismo, primeiro com Alexandre Magno em seguida com Augusto e 
seus sucessores. Surge o feudalismo, uma nova forma de poder político e econômico, 
e nesse ínterim havia uma disputa de poder entre o imperador e o Papa, o que fez 
ressurgir o espírito rebelde, reivindicado especialmente pelo clero e pela nobreza, 
sobretudo na Inglaterra com a Magna Carta de 1215. (COMPARATO, 2003). 
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A ascensão de uma nova classe, a burguesia, traz um novo panorama nessa 
perspectiva, graças à expansão marítima, a evolução no campo da produção agrícola, e 
as novas técnicas de comercialização, a posição social não é mais denominada por um 
direito e sim pela situação patrimonial do individuo.  Desse contexto, fica fácil 
vislumbrar o porquê se desenvolveram postulados que limitaram o poder estatal. 

Entretanto, foi na modernidade que se encontraram os pilares que propiciaram 
a consagração dos direitos humanos, “em textos escritos, a partir de 1776: as teorias 
contratualistas e a laicidade do direito natural” (FACHIN, 2009, p.25).  

No mesmo contexto histórico, destacam-se outros documentos que 
contribuíram como antecedentes das declarações positivas de direitos, tais como, a 
Petition of Rights em 1628, o Habeas Corpus Act em 1679 e a Bill of Rights em 1698. 
(FACHIN, 2009). Sobre tais documentos SARLET (2003, p.50)discursa:  
 

Nesses documentos, os direitos e liberdades conhecidos aos 
cidadaos ingleses (tais como o princípio da legalidade penal, a 
proibiçao de prisoes arbitrarias e o habeas corpus, o direito de 
petiçao e uma certa liberdade de expressão) surgem, conforme 
referiu Vieira de Andrade, como enunciaçoes gerais de direito 
costumeir, resultando da progressiva limitaçao do poder 
mconarquico e da afirmaçao do Parlamento perante a coroa inglesa. 

No entanto, essas cartas não eram propriamente declarações de direitos, uma 
vez que reconheciam privilégios a somente certos estamentos sociais (clero, nobreza), 
por isso não são considerados marco inicial dos direitos humanos, no sentido que se 
atribui atualmente; mas é fonte de inspiração para outras declarações. (COMPARATO, 
2003; FACHIN, 2009; SARLET, 2004) 

Notadamente, um novo pensamento de liberdade, fundado no individualismo 
que concebe a liberdade como faculdade de autodeterminação de todo ser humano, 
marcou as primeiras declarações de direitos na América do Norte, sobretudo na 
Constituição Americana, e também teve grande influência na Declaração Francesa dos 
Direitos do Homem e do Cidadão.  

A Declaração de Direitos do povo da Virgínia, de 1776, e a Declaração Francesa, 
de 1789, são consideradas o marco inicial dos direitos humanos, por serem as 
primeiras a reconhecer e positivar esses direitos em textos de índole constitucional.   

Para Sarlet (2004) essas Declarações reconheceram direitos de todos os 
homens: 

Tanto a declaração francesa quanto as americanas tinham como 
caracteristicas comum sua profunda inspiraçao jusnaturalista, 
reconhecendo ao ser humano direitos naturais, inalienáveis, 
invioláveis e imprescritívies, direitos de todos os homens, e não 
apenas de uma casta ou estamentos.(SARLET, 2004, p. 50). 
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Com a Revolução Francesa e pela Independência dos Estados Unidos tem-se o 
início do Estado Liberal, já que se asseguraram as liberdades individuais, que vieram a 
ser chamadas de "direitos de primeira geração". Segundo os conceitos do liberalismo, 
o homem é naturalmente livre, então, buscou-se limitar o poder de atuação dos 
Estados para dotar de maior força a autonomia privada e deixar o Estado apenas como 
força de harmonização e consecução dos direitos. 

Nesse sentido é que a doutrina discute o surgimento das gerações, ou 
dimensões dos direitos fundamentais, que nada mais é que um processo evolutivo de 
conquista desses direitos, que de forma gradativa, a base de muita luta e limitação dos 
poderes estatais, foi assumindo relevância nos textos constitucionais, ao longo da 
história. Sobre o assunto Sarlet ensina:  
 

Somente a partir do reconhecimento e da consagração dos diretos 
fundamentais pelas Constituições é que assume relevo a 
problemática das assim denominada “gerações” (ou dimensões) dos 
direitos fundamentais, visto que umbilicalmente vinculada às 
transformações geradas pelo reconhecimento de novas necessidade 
básicas, de modo especial em virtude da evolução do Estado Liberal 
(Estado Formal de Direito) para o moderno Estado de Direito 
(Estado Social e democrático [material] de Direito(...). (SARLET, 
2004, p. 40). 

Na Constituição Mexicana de 1917 e na de Weimar (Alemanha) de 1919, que 
nascem logo após a 1ª Guerra Mundial, tem se um estilo de Constituição que prega 
não mais os direitos individuais em sentido estrito, mas uma visão mais ampla, do 
indivíduo em sociedade. Não se pode associá-la, do ponto de vista histórico, ao 
conceito de “constituição liberal” expresso pela Revolução Francesa. Ela vai além do 
“Estado liberal” (BARROSO, 2004). 

 A Constituição Mexicana de 1917 passa a trazer seu texto mais do que simples 
liberdades (direitos de 1ª geração- liberdades individuais - direitos políticos e civis). Ela 
traz os direitos econômicos, culturais e sociais (direitos de segunda geração -
relacionados à igualdade), surgindo então o conceito de “Estado Social” (FACHIN, 
2009).  

Os direitos de segunda geração englobam as denominadas “liberdades sociais”, 
como bem demonstra Sarlet (2004): 

Ainda na esfera dos direitos de segunda dimensão, há que atentar 
paraa circunstancia de que estes não englobam apenas direitos de 
cunho positivo, mas também as assim denominadas “liberdades 
sociais”, do que dão conta os exemplos da liberdade de 
sindicalização, do direito de greve, bem como do reconhecimento 
de direitos fundamentais aos trabalhadores, tais como o direito de 
férias e ao repouso semanal remunerado, a garantia de um salário 
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mínimo, a limitação da jornada de trabalho, apensa para citar alguns 
dos mais representativos. (SARLET, 2004, p. 53).  

Desta forma, possui como característica a mudança da concepção de 
constituição sintética para uma constituição analítica, mais extensa, capaz de melhor 
conter os abusos da discricionariedade. Aumenta assim a intervenção do Estado na 
ordem econômica e social, dizendo-se que a democracia liberal-econômica passa a ser 
substituída pela democracia social. (BARROSO, 2004). 

No plano internacional, é nesse momento que surge os precedentes históricos, 
de que Flavia Piovesan chama de proteção internacional dos direitos humanos: O 
Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, 
sendo que as duas últimas foram criadas após o fim da 1ª Guerra Mundial, com o 
intuito de promover a paz e os direitos humanos no cenário internacional. (PIOVESAN, 
2010; FACHIN, 2009). 

Nessa medida, como se já não bastasse a primeira Grande Guerra, a 2ª Guerra 
Mundial põe fim a esse estado social fazendo despertar na comunidade internacional a 
necessidade de novos mecanismos que possam coibir os excessos do Estado, 
denotando em novas perspectivas de direitos: aqueles relacionados à solidariedade e 
aos direitos coletivos.  
 
2. DIRETOS HUMANOS PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

A Primeira Guerra Mundial, assim conhecida por envolver as principais 
potências das diversas regiões do mundo em guerra generalizada (dois blocos rivais: 
Alemanha, Turquia, Bulgária e Império Austro-Húngaro de um lado e França, 
Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Itália, Grécia, Japão e Estados Unidos, de outro), 
ficou marcada pelo elevado número de mortos, em razão do uso de novas armas, 
como metralhadoras, lança chamas e projéteis explosivos. Esse novo contexto teve 
grande impacto na economia dos países envolvidos, uma vez que houve destruição de 
diversas estruturas produtivas; verificou-se em muitos países a escassez de alimentos, 
além do aumento dos preços de gêneros de primeira necessidade. “Os governos 
impuseram medidas de racionamento, e a fome espalhou-se por várias camadas da 
população, principalmente, nas regiões próximas às zonas de combate”. (COTRIM, 
2002, p. 419).  

Diante de inúmeros problemas socioeconômicos trazidos pela primeira grande 
guerra, muitos países envolvidos necessitavam reconstruir obras públicas, restabelecer 
a produção industrial, criar empregos e pagar dívidas de guerra, o que fez com que os 
conflitos sociais se tornassem mais explosivos e profundos. Neste contexto, a 
democracia liberal, em várias partes do mundo, mostrou-se incapaz de administrar os 
graves problemas da época. Preocupadas, as elites (industriais, banqueiros, grandes 
comerciantes, altos oficias do exercito), mostraram-se, então, favoráveis à formação 
de governos fortes e autoritários, capazes de impor disciplina social para recompor a 
ordem: regimes totalitários. (COTRIM, 2002).  
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Isso acabou sendo a válvula propulsora para a Segunda Guerra Mundial, uma 
vez que, sob a crença numa “superioridade de uma raça” e com o intuito de romper o 
domínio internacional cominado pelo Tratado Versalhes, que impôs severas medidas a 
Alemanha, fazendo despertar o sentimento de revolta dos alemães, que Adolf Hitler, 
por meio do regime nazista, conduziu uma guerra que matou aproximadamente 55 
milhões de pessoas, deixou 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 milhões 
de refugiados. (COTRIM, 2002).  

Foi em razão das atrocidades cometidas nessa guerra, que houve uma efetiva 
consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos; durante a guerra, a lógica 
era a destruição em massa com a consequente “descartabilidade da pessoa humana”, 
(PIOVESAN, 2010, p. 122). Nesse sentido, Flavia Piovesan, demonstra a necessidade de 
uma reconstrução do direito, em prol do direito de todos os homens:  
 

No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 
descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em 
que cruelmente se abole o valor da pessoa humana, torna-se 
necessária a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma 
ético capaz de restaurar de restaurar a lógica do razoável. A barbárie 
do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos diretos 
humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como 
valor fonte do direito. Diante dessa ruptura, emerge a necessidade 
de reconstruir os direitos humanos, como referencial e paradigma 
ético que aproxime o direito da moral. Nesse cenário, o maior 
direito passa a ser, adotando a terminologia de Hannah Arendt, o 
direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser sujeito de direitos. 
(PIOVESAN, 2010, p.122).  

 

Diante desse cenário era necessária uma resposta da comunidade 
internacional, que percebeu que a soberania estatal deve estar submetida a certas 
limitações em razão dos direitos humanos, o brocardo the king can do no wrong, não 
mais impera no plano internacional, pois o Estado que tratar seus cidadãos sem 
respeitar esses direitos, deve sofrer responsabilização.  Com efeito, passa-se a admitir 
a intervenção internacional em prol do indivíduo por ocasião de violação aos direitos 
humanos no âmbito interno dos Estados.(PIOVESAN, 2010). 

Logo após a Segunda Guerra Mundial foi criado o Tribunal de Nuremberg, entre 
1945 e 1946, surgido de um consenso que culminou no Acordo de Londres, no qual se 
formou um Tribunal Militar Internacional para julgar os criminosos de guerra: 
condenar o indivíduo que tivesse praticado crime contra paz, crime de guerra e crime 
contra humanidade. (PIOVESAN, 2010). 

 Como ensina Flávia Piovesan: 
 

(...) o significado do Tribunal de Nuremberg para o processo de 
internacionalização dos direitos humanos é duplo: não apenas 
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consolida a ideia da necessária limitação da soberania nacional 
como reconhece que os indivíduos têm direitos protegidos pelo 
Direito Internacional. (PIOVESAN,  2010, p. 128).  

 

Foi nesse âmbito, com o propósito de se criar um alicerce para consolidação 
dos direitos humanos e um consequente sistema normativo internacional de proteção 
desses direitos, que foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU) em 26 de junho 
de 1945 pela Carta das Nações Unidas, tendo como principais objetivos a “manutenção 
da paz e segurança internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre os 
Estados, adoção da cooperação internacional no plano econômico, social e cultural, 
proteção ao meio ambiente, proteção internacional dos direitos humanos”. 
(PIOVESAN, 2010, p. 130).  

Após aprovação unânime de 48 Estados, sendo que com oito abstenções e duas 
desistências, em quase noventa reuniões, num total de 59 Estados-membros da ONU, 
proclamada pela Resolução n. 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas, a 
Declaração dos Direitos Humanos, de dez de dezembro de 1948, que é considerada 
marco inaugural de uma nova fase da história (internacionalização dos direitos 
humanos), que visa à proteção de todos os seres humanos, independente de 
quaisquer condições. (COMPARATO, 2004; PIOVESAN, 2010; FACHIN, 2009).  

Cumpre destacar que a Declaração Universal de Direitos Humanos, por ser uma 
resolução, não tem força de lei. Entretanto, assim considerada um dos instrumentos 
jurídicos e políticos mais influentes do século XX, ganhou status de costume 
internacional e princípio geral do Direito Internacional. (PIOVESAN, 2010). 

Em 1966, foram aprovados pela Assembléia Geral das Nações Unidas o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, com intuito de dar força mais efetiva à proteção dos 
direitos humanos, uma vez que estes tratados possuem força vinculante e obrigatória 
para os signatários. (PIOVESAN, 2010; FACHIN, 2009). 

São os direitos dos povos, os direitos da humanidade sendo afirmados e 
consagrados ao longo da história. 

É nesse momento histórico, que surgem os denominados direitos fundamentais 
de terceira geração (direitos de fraternidade ou solidariedade), que visam à proteção 
de grupos humanos (família, povo, nação), caracterizando sua titularidade coletiva, 
uma vez que se referem a direitos de todos os seres humaos em âmbito nacional e 
internacional. Sarlet destaca alguns desses direitos:  
 

Dentre os direitos fundamentais da terceira dimensão 
consensualmente mais citados, cumpre referir os direitos à paz, à 
autodeterminaçao dos povos, ao desenvovimento, ao meio 
ambiente e qualidade de vida, bem como o direito à conservação e 
utilizaçao do patrimonio historico e cultural e o direito de 
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comunicaçao. Cuida-se, na verdade, do resultado de novas 
reivindicaçoes fundamentais do ser humano, geradas, dentre outros 
fatores, pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de 
beligerancia, bem como pleo processo de descolonizaçao do 
segundo pós-guerra e suas contundentes consequencias, 
acarretando profundos reflexos na esfera dos direitos fundamentais. 
(SARLET, 2003, p.54).  

Com efeito, é marcante que os direitos fundamentais são fruto de diversas 
manifestações históricas em razão de injustiças ou agressões a bens e direitos de todo 
ser humano. E que estes (direitos fundamentais) não se encontram esgotados, sendo 
que, até hoje, direitos de primeira ou segunda geração, por exemplo, continuam sendo 
reivindicados, em razão de novas relações sociais advindas das sociedades capitalistas. 
O que mudou é que agora (nos dois últimos séculos) os direitos fundamentais 
encontram proteção no documento Constitucional, e este como texto supremo de um 
país (países Democráticos de Direito), apresenta normas de direito público, bem como 
limitações ao poder do governante, exatamente aquelas que asseguram os mais 
amplos direitos aos cidadãos.  

Se internacionalmente os direitos fundamentais encontram diversos 
mecanismos de proteção (Pactos, Tratados, ONU etc..), é no âmbito interno dos 
países, por meio das Constituições, que estes direitos hão de ser resguardados. Sendo 
assim, a proteção dos direitos humanos está vinculada a forma de interpretação da 
norma e de sua aplicabilidade, que deve visar essencialmente à dignidade da pessoa 
humana.  

É nesse contexto que surge o que se convencionou chamar de ativismo judicial, 
verificado essencialmente com o fim da Segunda Guerra Mundial e que se manifesta 
na atitude mais proativa do Poder Judiciário, saindo de sua posição passiva, para uma 
participação mais ativa na concretização dos valores e fins constitucionais de maneira 
que lhes seja emprestada uma maior efetivação dos direitos humanos. (BARROSO, 
2011)  
  
3. ASPECTOS GERAIS DO ATISVISMO JUDICIAL  

De acordo com Mauro Cappelletti, foi no século XX, em razão da expansão do 
direito legislativo, no qual a lei se estendeu em muitos domínios antes ignorados, que 
acarretou paralelamente a ele uma expansão do direito judiciário (“jurisprudencial”), 
e, assim, do “papel criativo dos juízes”. (CAPPELLETTI, 1993).  

Nesse ínterim, faz-se necessária uma breve diferenciação entre interpretação 
judiciária da lei e a criatividade dos juízes. Luís Roberto Barroso aduz que, um modo 
geral, a interpretação é um fenômeno sobre o qual exercem influência: “a) o contexto 
cultural, social e institucional, b) a posição do intérprete, c) a metodologia jurídica”. 
(BARROSO, 2004, p.124).  

 Outrossim, ainda que precisa a linguagem legislativa, sempre haverá 
lacunas e incertezas, que serão, em última análise, resolvidas no judiciário, e que 
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poderão ocasionar certa criatividade interpretativa, que não deve ser confundida com 
uma total liberdade do intérprete. Como demonstra BARROSO (2004), a interpretação 
não é um fenômeno absoluto e atemporal, ela espelha o nível de conhecimento e a 
realidade de cada época, bem como as crenças e valores do intérprete, “sejam os do 
contexto social em que esteja inserido, sejam os de sua própria individualidade” 
(BARROSO, 2004, p. 6).  

O termo Ativismo Judicial foi primeiramente empregado na revista americana 
Fortune, no artigo The Supreme Court: 1947, onde o jornalista Arthur Schelesinger Jr. 
traçou o perfil dos nove juízes da Suprema Corte norte-americana, classificando alguns 
como ativistas judiciais e, outros, como campeões de autolimitação. Os exemplos são 
numerosos e inequívocos:  

No Canadá, a Suprema Corte foi chamada a se manifestar sobre a 
constitucionalidade de os Estados Unidos fazerem testes com 
mísseis em solo canadense. Nos Estados Unidos, o ultimo capítulo 
da eleição presidencial de 2000 foi escrito pela suprema Corte, no 
julgamento de Bush v. Gore. Em Israel, a Suprema Corte decidiu 
sobre a compatibilidade, com a Constituição e com atos 
internacionais, da construção de um muro na fronteira com o 
território palestino. A Corte Constitucional da Turquia tem 
desempenhado um papel vital na preservação de um Estado laico, 
protegendo-o do avanço do fundamentalismo islâmico. Na Hungria 
e na Argentina, planos econômicos de largo alcance tiveram sua 
validade decidida pelas mais altas Cortes. Na Coréia, a Corte 
Constitucional restituiu o mandato de um presidente que havia sido 
destituído por impeachment. (BARROSO, 2011). 

 Nesse sentido, é inequívoco que, de alguma forma, todo juiz sempre 
que decide, crie o direito, até porque, via de regra, toda lei precisa 
de consistência judicial, vale dizer, de uma espécie de juízo de validação do Judiciário, 
para que se tenha como efetivamente em vigor. (COELHO, 2010). 

 Diante disso, então o que seria o ativismo judicial?  

Luís Roberto Barroso define essa prática como a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 
interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. O autor ainda coloca que 
essa postura se apresenta de diversas formas:  

(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação 
do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de 
atos normativos emanados do legislador, com base em critérios 
menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da 
Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao 
Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas. 
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 Sobre o tema Regina Lucia Pereira Mello (2009, p.7) diz que o ativismo 
judicial “pode ser compreendido como uma dilatação da atuação dos magistrados e do 
Poder Judiciário com o fim de concretizar direitos sociais através de uma interpretação 
baseada nos princípios adotados pela Constituição”.  

 Diante desse conceito, muitos autores justificam esse fenômeno em 
razão da inércia ou insuficiência da atuação dos Poderes Legislativo e Executivo. Nos 
dizeres de BARROSO (2009) é uma judicialização da política, no exato momento em 
que as instâncias políticas já não respondem satisfatoriamente às aspirações sociais na 
concretização dos valores e das finalidades da Constituição, e este corpo social 
enxerga como única via transitável o da engrenagem judiciária.  

Comparato (2003), por sua vez, propugna pela atuação do Judiciário para solver 
matérias políticas, por entender que esta é uma conditio sine qua non para o deslinde 
da democracia, a qual estaria fulcrada na imprescindível possibilidade de preservação 
dos direitos fundamentais, menina dos olhos da Constituição de 1988.  

À luz das inúmeras críticas a esse fenômeno, merece, contudo, destaque, em 
razão de ser mais uma forma de proteção e efetivação do primário básico 
constitucional, conquistado com muito louvor ao longo da história, qual seja, a 
dignidade do ser humano.  

4. CONSTITUCIONALISMO, CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E DIREITOS 
FUNDAMENTAIS: limites para atuação jurisdicional 

Somente a partir do final da  II Guerra Mundial o Estado constitucional de 
direito se consolida, na Europa continental, até então, vigorava um  modelo 
identificado, por vezes, como Estado legislativo de direito. Nele, a Constituição era  
compreendida, essencialmente, como um documento político, cujas normas  não  
eram aplicáveis  diretamente,  ficando  na dependência de desenvolvimento pelo 
legislador ou pelo administrador. Tampouco existia o controle de constitucionalidade 
das leis pelo Judiciário  — ou, onde existia, era  tímido e pouco relevante. Nesse 
ambiente, vigorava a centralidade da lei e a supremacia do parlamento. (BARROSO, 
2012). 

É o que explica o Constitucionalista português, Jorge Reis Novais, 

O aclarar da segunda metade do século XX é, para o 
constitucionalismo, um momento de balanço, mas, sobretudo, de 
viragem ou refundação. Os anos antecedentes haviam sido 
marcados, sobretudo na Europa, por atrocidades inimagináveis ante 
as quais se evidenciou uma chocante inoperância dos mecanismos 
de defesa da Constituição. Ainda que a pressão politica avassaladora   
dos   movimentos   totalitários   tivesse   sido   imparável   em 
quaisquer circunstancias e quaisquer que fossem os modelos de 
defesa da Constituição,  a  avaliação  das  experiências  dramáticas  
vivida  na  Europa impôs, em todos os domínios, mas também na 
área constitucional das comunidades politicas de Estado de Direito, 
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mudanças profunda nas instituições, nos métodos e nas concepções 
de Estado que, contra as alternativas autocráticas de diferente 
sentido, prossegue nos nossos dias de linhagem e o legado do 
movimento constitucional inspirador das revoluções liberais, o 
Estado social e democrático de Direito.  (NOVAIS, 2012, p. 198). 

O exímio doutor ainda conclui, 

Assiste-se então, de um lado a rematerialização do conceito de 
Estado de Direito, não mais identificado com o Estado de legalidade 
do positivismo, que   havia  aberto,  mesmo   que   
involuntariamente,    o conceito   de preenchimento por 
quaisquer valores desde que acruados na forma da lei. O Estado de 
Direito é agora renovadamente perspectivado enquanto Estado que 
colhe necessariamente a sua legitimidade, não apenas na 
observância formal da legalidade vigente, mas também, e, 
sobretudo, na observância de uma pauta  universal de valores  de 
onde decorrem  direitos de que os poderes políticos instituídos não 
dispõem. (NOVAIS, 2012, p. 199). 

Barroso leciona que no Estado constitucional de direito, a Constituição passa a 
valer como norma jurídica. A partir daí, ela não apenas disciplina o modo de produção 
das leis e atos normativos, como estabelece determinados limites para o seu 
conteúdo, além de impor deveres de atuação ao Estado. Nesse novo modelo, vigora a 
centralidade da Constituição e a supremacia judicial, como tal entendida a primazia de 
um tribunal constitucional  ou  suprema  corte  na  interpretação  final  e   vinculante  
das  normas constitucionais. (BARROSO, 2012). 

Jorge Reis Novais, constitucionalista português, caracteriza
 os direitos fundamentais como garantias jurídico-constitucionais, que por 
força dessa natureza, não são furtadas à  livre disponibilidade dos poderes públicos, 
corresponde essencialmente ao entendimento   que   se   procura   transmitir   
através   da   metáfora   dos   direitos fundamentais como trunfos contra a maioria.  
(NOVAIS, 2012). 

Com efeito, Jorge Reis Novais analisa a existência e legitimidade de uma justiça 
constitucional  em  Estado  de  Direito  Democrático,  e  demonstra  posições  tanto  de 
rejeição quanto de sua existência. (NOVAIS, 2012). 

A rejeição baseia-se  essencialmente numa alegação  de falta de  legitimidade 
democrática da  justiça constitucional que se manifesta exuberantemente quando uma 
elite jurisdicional não eleita e  só  indiretamente legitimada através da nomeação por 
parte  de  órgãos  políticos  eleitos  se  permite,  em  Estado  democrático,  invalidar  as 
decisões politicas tomadas por órgãos eleitos. (NOVAIS, 2012). 

Para  além  disso,  e  tendo  em  conta  a  natureza  politica  da  Constituição,  a 
atividade reformal de controle de constitucionalidade pelos juízes arrastá-los-ia para 
um domínio estranho, com consequências de uma inevitável e conhecida judicialização 
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da politica, mas não menor politização da justiça, bem manifestas, uma e outra, desde 
logo no ato de nomeação dos membros integrantes da jurisdição constitucional 
suprema, seja ela um Tribunal Constitucional ou um Supremo Tribunal. (NOVAIS, 
2012). 

Já a defesa da justiça constitucional pode assumir vários tipos de 
fundamentação e enquadramento finalístico. Nesse sentido ele leciona que, 

Ela pode surgir numa versão minimalista (SUNSTEIN) e 
procedimentalista (ELY,HABERMAS), em que a justiça constitucional 
vem justificada como devendo estrar exclusivamente orientada à 
proteção das minorias e à garantia das  condições  da  democracia;  
nesse  sentido,  os  juízes  constitucionais deveriam   conter-se,   
defensivamente,  nas  tarefas  de  garantia  das  pré- condiçoes 
procedimentais da comunicação e de reforço da representação e da 
participação politica. Mas a defesa da justiça constitucional também 
surge revestida numa versão substancialista (RAWLS, DWORKIN), 
bem mais ambiciosa, que a responsabiliza positivamente pela 
garantia dos valores próprios de princípios de justiça, de dignidade e 
de concepções substanciais de democracia que procuram superar a 
recondução redutora desta à regra da maioria. (NOVAIS, 2012, p. 
48). 

Nesse diapasão o autor conclui sobre relevância dos direitos fundamentais e 
sua efetivação são pressuposto comum e núcleo fundador e justificador da 
Constituição de Estado de Direito. 

Não se trata, porém, de quaisquer valores ou tão pouco de mera revitalização 
anacrônica  do  direito  natural  do  individualismo  possessivo.  Na  rejeição  comum  e 
consolidada dos valores que inspiram a impossibilidade de sofrimento atroz a milhões 
de vitimas por todo o mundo, como os do  engrandecimento do Estado ético ou da 
VOLKSGEMEINSHAFT ou classe, raça ou  religião 
 redentoras, o novo constitucionalismo  reafirma,  mas   agora  com  um  
novo  sentido,  a  sua  inspiração fundadora no valor da dignidade da 
 pessoa humana, independentemente de particularismos  como  
propriedade,  raça,  credo,  sexo,  religião  ou  convicção,  e  nos direitos fundamentais 
que, nos variados âmbitos específicos da proteção da liberdade, da autonomia  
individual, da igualdade de participação politica e do bem-estar, devem assegura o 
respeito, proteção e promoção da dignidade humana. (NOVAIS, 2012). 

Considerando que os direitos fundamentais constitucionais que concretizam a 
garantia da igual dignidade da pessoa humana não são mera proclamação retórica cuja 
realização se satisfazia com  a sua entrega as boas intenções do poder politico e do 
legislador,  mas  são,  antes  norma  jurídica  diretamente  aplicável,  dotada  da  força 
constitucional  que  vincula  todos  os  poderes  do  Estado,   incluindo  o  legislador 
democrático,   e   cuja   supremacia deve ser   assegurada   por   um   poder  
judicial funcionalmente independente da maioria politica que ocupa conjunturalmente 
o poder. REVOLUÇAO DO CONSTITUCIONALISMO, REVITALIZADO. Os direitos 
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fundamentais  não  são  mera  proclamação  de  boas  intenções,  mas  normas  
jurídicas aplicáveis com força constitucional, que vincula todos os poderes do Estado, 
inclusive, assegura a um poder constitucional independente a defesa desses direitos 
independente da maioria politica que ocupa conjunturalmente o poder. (NOVAIS, 
2012). 

Posto isso, Orcar Vieira Vilhena explica que no intuito de concretizar a vontade 
constitucional,  e, resolver (ou minorar) esse problema de uma possível omissão do 
sistema  político  atribui-se  ao  poder  judiciário  a  função  de  controlar  as  omissões 
inconstitucionais  exercidas  pelos  poderes   constitucionais.  Uma  vez  que,  se  para 
concretizar  a  vontade  constitucional,  ou  seja,  satisfazer  os  primários  dos  direitos 
fundamentais, as vezes é necessária uma ação positiva do legislativo, do executivo ou 
subsidiariamente do judiciário e, se, essa não ocorrer, caberá à sociedade recorrer ao 
judiciário para ver realizado seus direitos constitucionais. (VIEIRA, 2002). 

Embora a atribuição desses poderes positivos ao judiciário para suprimir tais 
omissões dos poderes públicos, cause dificuldade técnicas e de justificação do seu 
poder em   atento aos   princípios   supra estudado (Separação dos   
Podes   e Principio Democrático), não significa que não haja uma legitimação  
Constitucional subsidiária, ou seja, decorrente da omissão dos poderes políticos. 
(VIEIRA, 2002). 

Nesse  contexto,  a Constituição  brasileira de 1988  e outras elaboradas neste 
cenário da segunda metade do século XX, assumem posição distante da ideia de 
decisão política fundamental, ou  seja, aquelas que surgiam como vontade de um 
grupo ou de uma ideologia frente a todas as outras. Pelo 
contrário, são constituições compromissadas,  embora  possuam  características  de  
decisão  fundamental,  como  aescolha do regime político ou a forma de governo, para 
além disso, essas constituições criam compromisso na esfera econômica e social. 
(VIEIRA, 2002). 

Nesse  sentido,  explica  Orcar  Vilhena  Viera,  o  aumento  do  poder  daqueles 
responsáveis  pela  aplicação  dos  direitos  resultantes  do  caráter  compromissário  
do cumprimento da constituição: 

Em suma, os tribunais constitucionais têm a sua função 
determinada, em primeiro lugar, pelo arranjo constitucional 
estabelecido entre democracia e constitucionalismo. Quanto mais 
democrático for  um sistema político, no sentido de um regime onde 
as decisões são tomadas com base na regra da maioria, menos serão 
as atribuições de um tribunal constitucional, restando a estes tão-
somente a função de garantir que as regras democráticas, 
principalmente a igualdade dos cidadãos na tomada das decisões 
públicas, não  sejam  violadas.  Em  contrapartida,  a  função  dos  
tribunais  será  tanto maior,  quanto  mais  constitucionais  forem  os  
sistemas  políticos,  o  que significa dizer, quanto maior for o 
numero de assuntos colocadas acima dos procedimentos  de
 decisão  majoritários,  por intermédio  de sua  
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Constitucionalização.   Os regimes  também   serão
  mais  ou  menos constitucionais na medida da 
dificuldade que estabelecem para a alteração de seus textos 
constitucionais. Nestes casos a função dos tribunais será 
prevalentemente a preservação de valores resguardados pela 
Constituição. Se esses valores  forem  entendidos  como tão 
fundamentais,  que devem  estar acima de deliberações produzidas 
inclusive por maiorias qualificadas ou mesmo pela totalidade dos 
cidadãos, os tribunais ocuparão a posição de órgão máximo dentro 
de uma estrutura constitucional. Como vimos, a justificação de 
regimes mais constitucionais que democráticos, onde tribunais não 
eleitos bloqueiam a vontade expressa pela maioria dos corpos 
políticos, não é uma tarefa simples, mas possível, seja com o auxílio 
de teorias que fundamentam direitos eticamente, seja com o apoio 
de teorias que limitam o papel dos tribunais e asseguram o 
funcionamento dos pressupostos do sistema democrático. (VIEIRA, 
2002, p.40). 

Nesse sentido  é reforçado tal entendimento  pelo  constitucionalista  
português supra citado,  Jorge Novais, que traz que hoje, importante não é apurar, 
com caráter definitivo, se o juiz constitucional deve ser o juiz do legislador, ou o juiz 
dos juízes, isto é, saber se a principal função  da  justiça constitucional é a fiscalização  
abstrata da constitucionalidade das normas legislativas ou o 
Controle da conformidade constitucional das decisões judiciais na resolução 
de casos concretos e que de alguma forma  afetem  os  valores  constitucionais,  
designadamente  os  direitos  fundament ais. (NOVAIS, 2012). 

Jorge Novais afirma que, 

A  Constituição:  é  a  separação  de  poderes  e  direitos  
fundamentais.  A derradeira racionalidade subjacente aos 
mecanismos de competência e de separação dos poderes 
constantes das Constituições é a de assegurar a prossecução 
otimizada dos direitos fundamentais, incluindo, mas não 
exclusivamente, a participação politica. 

A verdadeira discussão é qual a efetividade com que num dado 
sistema se garantem a supremacia material da Constituição e os 
direitos fundamentais dos cidadãos. Essa é a questão decisiva para 
o novo constitucionalismo e ela pode  ser  adequadamente  
respondida  ou  insatisfatoriamente  correspondida tanto num 
como noutro modelo de fiscalização.  (NOVAIS, 2012, p. 148). 

 Por conseguinte, as mudanças na esfera constitucional impostas pela 
Constituição de 1988 já estudadas no que se refere ao controle constitucionalidade, 
em atento ao hibrismo da jurisdição constitucional, garante alto grau de 
complexidade, na medida em que garante a  todo e qualquer magistrado exercer, 
num caso concentro, o juízo de censura àqueles que violarem a Constituição, ao 
mesmo tempo em que permite a largo leque de autoridades, partidos políticos e  



 

- 377 - 

 

entidades da sociedade civil buscar, junto a um órgão especial, o controle abstrato da 
constitucionalidade das leis. Portanto, a função de um tribunal é buscar, através de 
um processo de  argumentação racional, adotar  a  decisão  que  melhor  atenta  aos  
princípios  de  justiça  articulados   pela Constituição. (VILHENA, 2002). 

 Em razão dessa ampliação de competências concedida pela atual conjuntura 
constitucional,  surge o que se convencionou chamar de ativismo judicial: caracteriza 
toda essa mudança constitucional  no  que  tange  a  ampliação  e  aplicação  para   
defesa  dos  direitos fundamentais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Como dito alhures, o processo de afirmação dos direitos fundamentais sejam 
eles de primeira, segunda ou terceira geração, que pode se citar dentre tantos o 
direito a uma vida digna, direito dos trabalhadores, direito ao meio ambiente 
saudável, à liberdade, direito ao devido processo legal etc., foi conquistado de forma 
árdua e imprescindível na sociedade moderna. Observa-se que hoje são consagrados 
e protegidos tanto direitos na esfera individual, quanto da coletividade como um 
todo.  

 A história já mostrou o quão pode ser destrutiva a ação dos Estados, que por 
detrás de motivos pseudo-sociais, políticos e/ou econômicos, e ideológicos já 
cometeram barbáries, destruindo milhares de vidas. Em razão dessas atrocidades, a 
solução foi limitar seus poderes e garantir de forma ampla e irrestrita o respeito de 
todo ser humano independentemente de suas diferenças.  E é por meio do Estado, 
que muito desses direitos devem ser agasalhados. Mas e quando há uma omissão 
daquele que deve representar o povo? 

 O anseio pela preservação destas conquistas sociais tem enfrentado constante 
tensão frente à inércia do Legislativo e do Poder Executivo cujas omissões constantes 
e inegáveis têm gerado séria ameaça ao Estado Democrático de Direito. Um dos 
remédios indicados para este dilema é o emblemático fenômeno intitulado Ativismo 
Judicial já conceituado anteriormente. 

 Se o Estado, por meio do Legislativo ou pelo Executivo, não consegue cumprir e 
fazer cumprir essas garantias sociais, resta ao povo, por meio do Poder Judiciário 
buscar essa efetivação.  

Nesse sentido, conclui-se que o surgimento do Ativismo Judiciário está intimamente 
ligado com a consolidação e consequentemente a efetivação dos direitos humanos, 
que ante a inércia do Poder Publico vê respaldo no Poder Judiciário.  
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RESUMO 

As políticas públicas, especialmente as políticas educacionais  para os Assentamentos 
Rurais de Corumbá, Mato Grosso do Sul, que foram formados e implantados no 
período de 1984-1996,  constituem-se objeto deste estudo. Constituem campo 
empírico deste estudo os Assentamentos Rurais: Tamarineiro I (1984), Urucum (1986), 
Mato grande (1987), Taquaral (1989), Tamarineiro II (1995) e Paiolzinho (1996), 
localizados na região de Corumbá. 

Nessa direção, o objetivo  deste estudo é a análise da  política educacional do Estado 
Brasileiro para os Assentamentos Rurais, investigando-se de que forma ela se 
manifestou na política local, em especial, nos Assentamentos Rurais de Corumbá-MS, 
por ser o município do Estado de Mato Grosso do Sul que apresentava o maior número 
de Assentamentos no período estudado (1984-1996). Este estudo parte do 
pressuposto de que as políticas públicas representam a materialidade da intervenção 
do Estado, ou “Estado em Ação” em determinadas sociedades, conforme seus 
desenvolvimentos econômico e social, configurando assim, os modos de articulação 
entre Estado e Sociedade. Quando se enfocam as políticas públicas num plano mais 
geral, deve-se levar em conta as estruturas de poder e de dominação, os conflitos 
infiltrados na sociedade, e que se deve ter, no Estado, a resposta para as crises 
periódicas que surgem da contradição básica da produção capitalista.  
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INTRODUÇÃO  

Estado e sociedade, bem como suas inter-relações são construções históricas. Portanto, as 
políticas públicas definidas, implementadas, reformuladas ou desativadas guardam estreita 
relação com as representações sociais que cada sociedade desenvolve sobre si mesma. A 
sociedade é, por sua vez, constituída por diferentes tipos de relação, desenvolvidos pelos seres 
humanos em sua vida em coletividade, bem como pelos conflitos e de interesse entre indivíduos e 
grupos. 

As lutas e conflitos sociais penetram no Estado, mas nem o Estado e nem a Sociedade 
constituem monolitos, sobre os quais se podem tecer generalizações, pois são complexos, 
multifacetados, contraditórios e, como qualquer construção histórica, sujeito a mudanças. Nesta 
perspectiva, as políticas públicas, para os Assentamentos Rurais, que foram delineadas no Estado 
de Mato Grosso do Sul, representam políticas de intervenção e gestão de serviços públicos na área 
social, e no caso em questão, na área da educação rural. 

Para a construção do objeto e desenvolvimento da pesquisa buscamos documentos das 
políticas de governo para os Assentamentos Rurais produzidos por órgãos governamentais 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
de Extensão Rural – EMPAER; Instituto Brasileira de Geografia e Estatística – IBGE; Secretaria de 
Planejamento, Administração e Desenvolvimento – SEPLAD; Secretaria Estadual e Municipal de 
Educação e  não-governamentais ( Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corumbá, Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul – FETAGRI – MS e outros). 
Também realizamos contatos com técnicos da Secretaria Municipal de Educação, técnicos dos 
Institutos governamentais citados, representantes da FETAGRI e do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Corumbá, e visitas aos Assentamentos Rurais. Estes contatos tiveram como objetivo 
complementar a caracterização das políticas governamentais, das propostas não-governamentais 
e diagnosticar a realidade local. 

O Estado de Mato Grosso do Sul, criado através da Lei Complementar nº 31, de 11 de 
outubro de 1977 e implantado em 11 de outubro de 1979, apresenta uma área territorial de 
358.159km², o que o classifica como a sexta unidade da federação em área. Encontra-se 
constituído por 78 (setenta e oito) municípios98. Segundo a divisão do Brasil em microrregiões 
homogêneas e naturais, feita pelos órgãos de planejamento do Estado e o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), esses municípios estão agregados em onze microrregiões99. 

                                                           
98

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Contagem populacional 1 de julho de 
2011). 
99

 O Estado de Mato Grosso do Sul, encontra-se dividido em onze microrregiões geográficas a saber: 
Baixo Pantanal, Aquidauana, Alto Taquari, Campo Grande, Cassilândia, Paranaíba, Três Lagoas, Nova 
Andradina, Bodoquena, Dourados,  Iguatemi. 
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Em termos populacionais, os dados do censo demográfico (2010) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) totalizam a população de Mato Grosso do Sul com 2.449.341 
habitantes, destes 2.097.716 concentram-se nas áreas urbanas e 351.625 nas áreas rurais100. 
Internamente, as regiões sul-mato-grossenses são caracterizadas por desigualdades sociais com 
grande número populacional em acentuado estado de pobreza, localizados em pequenas 
propriedades rurais e na periferia dos maiores centros urbanos tais como: Campo Grande, 
Dourados, Corumbá e Três Lagoas. A pobreza rural está ligada a uma série de fatores. Dentre os 
mais importantes, cabe mencionar as dificuldades de acesso a terra, carência educacional, falta de 
serviços públicos e baixa produtividade.  

O que se observa no caso brasileiro é que a política econômica e a política social têm se 
vinculado de forma problemática. A prioridade dada à política econômica em detrimento da 
política social responde a uma política de financiamento público voltada para a reprodução do 
capital. Isso tem ocasionado dificuldades na superação do atraso e universalização das conquistas 
sociais.  

No caso de Mato Grosso do Sul, isso não tem ocorrido de forma diferente. A situação dos 
serviços sociais indica que os temas sociais não ganharam importância na agenda política de 
reformas democráticas. Há evidências de que a prestação dos serviços públicos essenciais à 
população tem sido deficitária, não atendendo às necessidades mínimas da população, sendo 
flagrantes as carências na área de educação, saúde, saneamento, habitação e segurança, entre 
outros. 

Assim, no final da década de 1980 e nos anos de 1990, os serviços sociais básicos em Mato 
Grosso do Sul continuavam sendo oferecidos de forma fragmentada. Para exemplificar a situação 
de precarização dos serviços essenciais, temos na educação, problemas de acesso, repetência e 
evasão, além de formação deficiente de professores e condições materiais inadequadas; na saúde, 
problemas no atendimento, instalações, equipamentos, remédios e recursos humanos; no setor 
de habitação, imensa parcela da população de renda baixa excluída do benefício da casa própria; 
no setor de saneamento básico, destacam-se os altos índices de doenças infecciosas, disseminadas 
através de veiculação hídrica, bem como a carência dos serviços de abastecimento de água na 
zona rural; no setor de segurança pública, os problemas resultaram do acelerado processo de 
urbanização, e, da grande concentração de mão-de-obra ociosa, ocasionando o aumento da 
criminalidade, delinquência juvenil e abandono de menores; por fim, no setor de assistência social, 
o atendimento às crianças, adolescentes e idosos tem sido deficitário (SENNA, 2000, p.64).   

OS ASSENTAMENTOS RURAIS DE CORUMBÁ: ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS 

 O município de Corumbá, fundado em 21 de setembro de 1778 como parte da 
consolidação do domínio luso na região está localizado na planície do Pantanal, na fronteira com a 
Bolívia e o Paraguai. Conta com uma população aproximada de 103.772 habitantes101. Desse total, 
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 IBGE. Primeiros dados do censo 2010. Dados: Mato Grosso do Sul. Disponível em 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.phh?uf 50 acessado em 13de 
julho de 2012. 
101

IBGE. Primeiros dados do censo 2010. Dados: Mato Grosso do Sul. Disponível em 
Http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.phh?uf 50 acessado em 13de 
julho de 2012. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.phh?uf=50%20
http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.phh?uf=50%20
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93.510 habitantes residem na zona urbana e 10.262 na zona rural. Possui uma área de 62.561 km², 
sendo dividido segundo critérios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
em seis sub-regiões, a saber: Sub-região l – Bracinho e Castelo; Sub-região2 – Jacadigo e 
Albuquerque; Sub-região3 -  Nhecolândia; Sub-região4 -  Paiaguás;  Sub-região5 -  Bodoquena;  
Sub-região6 -  Nabileque. 

A economia do município baseia-se no extrativismo mineral102, nas exportações minerais, 
no turismo, na pecuária, no comércio fronteiriço e na indústria de transformação.  

O Município carece de melhorias nas vias de circulação terrestre, fluvial e aérea. Para 
acesso terrestre e relações com o restante de Mato Grosso do Sul, inclusive Campo Grande, conta 
apenas com a rodovia federal BR 262. A maior parte dos trechos dessa rodovia estão 
pavimentados, mas trechos próximos a Corumbá apresentam-se deteriorados e necessitam de 
manutenção. Essa situação complica ainda mais a realidade dos Assentamentos Rurais de 
Corumbá.  Como integrar os Assentamentos ao processo produtivo do país se não houver vias de 
circulação? 

No que diz respeito aos Assentamentos Rurais implantados em Corumbá-MS, o que se 
observa é que se comparado com os demais Assentamentos espalhados pelo Brasil, a situação é 
muito semelhante quando se leva em conta as informações sobre as condições sócioeconômicas, 
de vida,  tecnológicas  e a história ocupacional do beneficiário do processo de Reforma Agrária, 
anterior ao Assentamento.  

Em âmbito nacional a maioria dos beneficiários são homens. Isso também ocorre nos 
Assentamentos Rurais de Corumbá; poucas são as mulheres titulares de um lote. 

É importante enfatizar que os Assentamentos Rurais de Corumbá surgiram em meados da 
década de 1980 e nos anos de 1990, por meio do Plano Regional de Reforma Agrária (PRRA) e 
foram implantados em Corumbá seis Projetos de Assentamentos Rurais: Tamarineiro I (1984), 
Urucum (1986), Mato Grande (1987), Taquaral (l989), Tamarineiro II (1995) e Paiolzinho (l996), 
com praticamente 1.165 famílias de pequenos produtores assentados. 

A situação anterior dos beneficiários era quase absolutamente agrícola, pois um dos 
critérios fundamentais no processo de seleção dos candidatos é a experiência anterior. Entretanto, 
pode-se verificar, principalmente em áreas de fronteira social, assentados103 em que a situação 
anterior era de subemprego (empregos temporários, biscates etc.) ou desemprego. 

Uma característica predominante dos Assentamentos Rurais localizados em Corumbá é 
que a maioria das famílias assentadas é proveniente do próprio município ou do próprio Estado. 
Entretanto, isso não foi suficiente para a permanência dos assentados na área.  

                                                           
102

Possui a segunda maior reserva de ferro e quinta reserva de manganês do mundo, depositada no 
Morro do Urucum e explorada pela Companhia Vale do Rio Doce, que a partir de 1994 adquiriu 100% 
das ações da Urucum Mineração. 
103

O termo assentado se refere ao beneficiário, residente na área, cuja seleção foi homologada pelo 
superintendente regional, com anuência da comunidade envolvida ( Schmidt et al, 1998:26). 
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 Os abandonos e desistências nas áreas dos Assentamentos têm sido constantes. Em 
decorrência disso, muitos se encontram em situação irregular. Talvez isso se deva ao próprio 
processo de (falta de) planejamento para a execução do projeto, ou, entre outras coisas, a 
inexistência de estudos preliminares sobre as condições da área como o próprio documento 
oficial, Programa de Ação Imediata afirma: 

 o levantamento de recursos naturais (convênio MIRAD/EMPAER) que deveria 
nortear os trabalhos de Assentamento, indicação e implantação de culturas e 
atividades essenciais só foi efetuado após parcelamento da área (MATO 
GROSSO DO SUL/SEASC, s/d,p.16).  

Diante disso, as dificuldades são muitas nos Assentamentos Rurais104 e as desistências105 
têm sido justificadas pelos seguintes fatores: solos inadequados para a produção; ausência de 
assistência técnica; dificuldade em adaptação na área, devido ao clima; falta de água nas parcelas 
rurais; inexperiência na agricultura; dificuldade de acesso; ausência de infraestrutura. 

É importante dizer que, para que os Projetos de Assentamentos sejam realmente viáveis, 
algumas mudanças devem ser efetuadas, no sentido de transformar a Reforma Agrária num 
instrumento de desenvolvimento sócioeconômico sustentável no meio rural. Não se trata apenas 
de implantar programas (LUMIAR, PROCERA, PRONAF, CASULO e outros), mas é preciso que se 
faça uma avaliação mais exaustiva da implementação desses programas. Não só da 
implementação dentro dos objetivos propostos, mas também avaliando o grau de centralidade da 
política agrária frente às outras intervenções públicas na área social e econômica no âmbito 
nacional. Uma avaliação detalhada desses programas poderia indicar “lacunas, superposições e 
tratar do grau de eficácia e eficiência dessas intervenções” (LEITE, 1999, p.171). 

Na perspectiva do governo, o impacto social, econômico e político dos Assentamentos é 
grande, ainda que pouco visível. Daí considerá-lo como uma das estratégias de inserção social de 
parte da população excluída da sociedade brasileira.      

Os Assentamentos Rurais de Corumbá estão localizados na microrregião homogênea 
pantanais. Esta região ocupa área territorial correspondente a 29,1% do total do Estado e 
caracteriza-se por vazio demográfico. Acredita-se que, para viabilizar o desenvolvimento dessa 
região, seja preciso: reduzir os desníveis intrarregionais; melhorar a qualidade dos serviços de 
assistência à sociedade, notadamente a saúde e a educação; complementar a infraestrutura de 
transporte [...]; criar mecanismo de apoio ao turismo (MATO GROSSO DO SUL, 1988/1991, p.24). 

Dessa forma, os governos (municipal, estadual e federal) têm algumas tarefas a cumprir 
nos Assentamentos, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Os problemas são muitos: 
solo impróprio; área pequena; área alagadiça; estradas em péssimo estado; ausência de 
saneamento básico; implantação e melhoria das escolas com material escolar, merenda suficiente, 
transporte e capacitação dos profissionais em educação; assistência técnica ausente e outros. 

                                                           
104

 A produtividade atingida pelos assentados, em termos de rendimento, revela que existe atraso 
tecnológico e ausência de irrigação. 
105

 O que também têm ocorrido nos Assentamentos Rurais de Corumbá é a redivisão da área (lote) onde 
houve desistência ou abandono. Algumas áreas transformaram-se em áreas de pastagens, onde a 
pecuária tornou-se a atividade principal. 
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Apesar das inúmeras carências descritas e existentes nos Assentamentos Rurais de 
Corumbá, pode-se afirmar que um número considerável dos beneficiários originais tem preferido 
ficar na terra a migrar para as cidades, provavelmente devido à baixa absorção de força de 
trabalho ou ao risco que correm em migrar para outras regiões, onde não teriam acesso à terra.  

Em síntese, a implantação dos Assentamentos Rurais em Corumbá, por meio da execução 
do Plano Regional de Reforma Agrária (PRRA), a partir de meados dos anos de 1980 e início dos 
anos de 1990 representam a inserção da pequena propriedade, ou seja, pequenos produtores 
rurais diversificando atividades, tendo como suporte a exploração familiar no contexto da 
economia local.  

A POLÍTICA EDUCACIONAL NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DE CORUMBÁ-MS: ALGUNS DE 
SEUS PROBLEMAS  

Situar a educação como uma política social pública, requer o entendimento das estruturas 
de poder e de dominação, dos conflitos infiltrados por todo o tecido social e que tem no Estado o 
locus da sua condensação. 

As políticas públicas expressam-se nos programas governamentais, nos projetos, nos 
planos, tanto para a área econômica como social e estabelecem determinadas relações entre 
Estado e Sociedade. Sendo as políticas sociais uma fração das políticas públicas, elas têm sua 
origem nas mudanças qualitativas, na organização da produção e nas relações de poder. Portanto, 
representam no capitalismo contemporâneo, simultaneamente, as necessidades de valorização 
do capital e de mediação política de interesses antagônicos. 

As políticas sociais, na perspectiva do governo, têm como objetivo a distribuição de parte 
da riqueza social, pelo menos para estabelecer certos patamares de equidade à população. Desta 
forma, o Estado desenvolve um certo patamar de políticas sociais para intervir no controle das 
contradições – para apaziguamento das tensões sociais -, que a relação capital-trabalho gera no 
campo da reprodução e reposição da força de trabalho. 

Percebe-se que o Estado tem procurado produzir uma aparência de que atende a todos 
igualmente, fazendo que as ações no setor de serviços sociais (incluindo serviços educacionais) 
atuem no sentido de legitimar um tipo de política social que permita assegurar uma política que 
atenda às demandas do capitalismo contemporâneo.  Para Draibe (1993), tais políticas tenderam a 
reproduzir e reiterar as desigualdades. Foram frágeis e muito pouco capazes de reduzir as grandes 
disparidades de oportunidades, permanecendo o fosso que separava e ainda separa uma minoria 
‘protegida’, e a grande massa desprotegida e marginalizada da população.   

A organização do ensino nas escolas rurais é polêmica. Dentre as várias questões 
polêmicas, sobressai a dos currículos escolares. Devem as crianças que frequentam escolas rurais 
receber um conteúdo diferenciado em relação àquele das crianças entendidas como urbanas? 
Necessitam essas crianças - filhos de trabalhadores e/ou pequenos proprietários rurais – de 
metodologia especial no que se refere ao ensino aprendizagem? 

É preciso superar a visão dualista, que organiza o conhecimento sobre os fenômenos 
humanos de forma dicotomizada, em pares antagônicos (ex; rural x urbano). Essa maneira de 
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compreender o mundo baseia-se em aparências, e não dá conta da complexidade do mundo real. 
No mundo real, os objetos interpenetram-se para compor a totalidade. A totalidade contém uma 
integração entre o rural e urbano. É preciso construir uma “ponte” entre o conhecimento científico 
e os demais conhecimentos advindos da ruralidade. 

Não se pode pensar, na atualidade, em “educações” ou sistema educacionais 
direcionados exclusivamente para determinadas classes. Acreditamos que elaborar um currículo 
voltado para a realidade do campo, não necessariamente levará esse aluno a ficar no campo. Mas, 
termina por negar ao aluno as ferramentas culturais que a sociedade “letrada” exige e corre o risco 
de marginalização cultural. Martins (1978) chama a atenção para o fato de que não se pode mais 
separar aquilo que o capitalismo unificou. Entretanto, a escola brasileira não estabeleceu 
metodologias adequadas para construir a ponte entre o conhecimento científico, que precisa 
fornecer, e os diferentes tipos de conhecimentos, característicos da ruralidade e heterogeneidade 
cultural. 

Sabemos que os problemas da educação no Brasil não se restringem ao meio rural. A falta 
de escolas ou de propostas educacionais, a má formação dos profissionais de educação, elevado 
índice de evasão e os altos índices de analfabetismo fazem parte da realidade do sistema 
educacional brasileiro há décadas. Desta forma, podemos afirmar que o Estado tem optado por 
uma política mínima do fundo público na reprodução da força de trabalho, reproduzindo na 
educação os problemas apontados acima. 

Dizer que o conteúdo ensinado nas escolas rurais provoca o êxodo rural, é desconsiderar o 
movimento do capital e a evolução histórica do país, sempre marcada por um processo 
concentrador da propriedade. Os processos de industrialização e de urbanização também vieram 
acompanhados por um processo de concentração da propriedade e dos meios de produção nos 
grandes grupos privados nacionais e internacionais.  

Com a industrialização, a agricultura passou a ser pensada dentro de um universo novo da 
economia internacional, da macroeconomia capitalista, onde as antigas relações de trabalho, 
produção e cultura já não encontravam espaços, uma vez que  

processo de capitalização no campo, com a mecanização da produção, o 
predomínio do trabalho assalariado e a concentração da propriedade da terra, 
foi acompanhado por violenta expropriação e expulsão de milhões de 
pequenos proprietários e trabalhadores rurais das terras e das fazendas e pelo 
intenso êxodo para as cidades (HABERT, 1992,p.17 apud LEITE, 1999, p. 66).  

Desse modo, o processo de deslocamento do campo para a cidade pode ser explicado 
pela instância infraestrutural, o que nos leva a concluir que não seria possível impedir esse 
deslocamento por meio de ações desenvolvidas no campo educacional.  

A grande preocupação da política de educação, da cultura e do desporto nas áreas rurais 
era evitar uma oferta educacional “estranha ao meio ambiente rural ou deturpadora das suas 
características culturais”. Assim, para as áreas rurais propunham: 

A flexibilidade das programações, tanto em termos de respeitar o calendário agrícola, as 
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épocas de safra, as propriedades do cultivo quanto em termos de elaboração de currículos [...] e de 
produção de material escolar adequados às características culturais das comunidades e regiões 
(BRASIL, 1983, p.19). 

A precarização das condições de ensino nas áreas rurais não se dá apenas pela 
necessidade de um currículo que respeite as especificidades do meio, mas também devido à rede 
física inadequada, precisando muitas vezes de ampliação, reorganização e de estar equipada com 
materiais didáticos e instrucionais satisfatórios. Outro problema é a ausência de capacitação 
docente e transporte escolar. Elaborar uma proposta pedagógica para o ensino rural, que “busque 
perceber os fatos de forma totalizadora, sem perder de vista as singularidades ou especificidades” 
(MATO GROSSO DO SUL,1996, p.7), propondo ações no sentido de adequar a educação básica às 
necessidades do meio rural, pode ser o caminho. 

Para Leite, a função primordial da escola deve ser: 

ensinar, transmitir valores e traços da história e da cultura de uma sociedade. 
(...) permitir que o aluno tenha visões diferenciadas de mundo e de vida, de 
trabalho e de produção, de novas interpretações de realidade, sem, contudo, 
perder aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe é identificador (LEITE, 1999, p. 
99, grifo nosso). 

Uma outra função diz que, os sistemas educacionais não podem ser direcionados 
exclusivamente para determinadas classes. As realidades “rurais” ou “urbanas” resultam do 
mesmo processo histórico que tem na sociedade capitalista a base de sua explicação (VALENTE, 
1995, p.138). Daí pensar em formas de eliminar as dicotomias entre o rural e o urbano, para poder 
promover a universalização do ensino.     

É preciso superar essa oposição entre o urbano e o rural, pois estão integrados. Ressalte-se 
que é possível partir das condições reais em que funciona a escola rural e criar uma metodologia 
que atenda às necessidades de um mundo rural integrado ao urbano pela força do industrialismo 
e pelo aprofundamento das relações capitalistas.  Não é a escola que determina o destino rural-
urbano das pessoas, e sim, o movimento do capital, ou seja, o avanço agroindustrial.  

A superação da dualidade se dará quando forem transformadas as condições históricas 
que as produziram. Essa divisão entre urbano e rural é o instrumento utilizado pelas classes 
dominantes para explicar as descontinuidades geradas pela exploração entre as classes (VALENTE, 
1995). 

Entretanto, as inovações no processo de produção ocasionadas pelo desenvolvimento 
tecnológico provocaram mudanças na divisão do trabalho entre campo e cidade que 

[...] não é difícil prever uma situação em que a maioria da população ‘rural’, no 
sentido ecológico, se dedique as funções urbanas e que a prática da agricultura 
– mecanizada, automatizada, computadorizada – em nada se distinga das 
demais atividades urbanas (MARTINS, apud VALENTE, 1995, p.137). 

Esse trecho permite a compreensão de que o singular é uma expressão do universal. 
Portanto, as categorias urbano ou rural, expressam o singular em determinado momento histórico 
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e podem ser utilizadas para o entendimento da totalidade. 

Segundo Antuniassi e Whitaker (1993, p.27) “o meio da criança considerada rural tem 
elementos rurais e urbanos”. Esse meio possui singularidades rurais, carregadas de componentes 
urbanos. Um meio, que só é rural na aparência, e cuja essência, é uma combinação de elementos 
rurais e urbanos. Desta forma, os conteúdos curriculares devem ser os mesmos da escola dita 
urbana, sendo incorporados a ele, às singularidades do meio. 

Diante disso, como o Estado apresenta e realiza a gestão das políticas públicas para os 
Assentamentos Rurais? Como o Estado central e local formulam estratégias de regulação das 
demandas para a zona rural? 

Sabemos que o Estado tem procurado demonstrar que tem atendido a todos, 
indistintamente, fazendo com que suas ações no setor dos serviços sociais (incluindo os serviços 
educacionais) atuem no sentido de legitimar um tipo de política social que permita ao Estado 
assegurar as razões do capital, ou seja, assegurar uma política econômica que atenda às demandas 
do capitalismo contemporâneo.  

Pode-se observar isto, quando o Estado concretiza suas políticas públicas. No campo 
educacional, especialmente para a educação rural, as políticas implementadas visam manter uma 
certa “normalidade” nas regiões dos Assentamentos, ou seja, aliviar as tensões sociais. 

Assim, para apoiar as comunidades dos Assentamentos Rurais implantados pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE106 delineou para os Assentamentos Rurais os seguintes Programas: a) 
Construção, reforma e ampliação de unidades escolares; b)Equipamento das unidades escolares, 
inclusive “kit tecnológico”; c) Aquisição de veículos destinados ao transporte do estudante e do 
professor; d) Educação de jovens e adultos; e) Livro didático; f)Alimentação escolar; g)Manutenção 
e desenvolvimento do Ensino fundamental. 

Os recursos para execução destes Programas são destinados às prefeituras onde se 
localizam os Assentamentos. Cabe ressaltar que é de responsabilidade do INCRA informar às 
prefeituras “das necessidades básicas para a educação nos Assentamentos, tais como localização, 
dimensão, distâncias e perfil da população a ser atendida” (BRASIL, 1997).  

Por outro lado, as prefeituras dos municípios onde se localizam os Assentamentos Rurais, 
utilizando as informações encaminhadas pelo INCRA, têm a tarefa de “promover a confecção dos 
Planos de trabalho, de acordo com a sistemática aprovada para financiamento do ensino 
fundamental e encaminhar ao FNDE” (BRASIL, 1997). 

Ao FNDE cabe “estudar, aprovar e custear a execução dos Planos de trabalhos, 
fornecendo as normas, instruções e orientações técnicas necessárias à execução dos projetos” 
(BRASIL, 1997).  

                                                           
106

 Resolução nº 04 de 10 de abril de 1997. BRASIL, Resolução nº 4 de 10 de abril de 1997. Estabelece 
que sejam destinados recursos do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE de 1997, de forma a apoiar as Comunidades dos Assentamentos Rurais implantados pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 
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As reformas e propostas educacionais no Brasil, como as verificadas acima, sempre 
surgem em períodos de crise na economia, de redefinição do “modelo” de acumulação e das 
novas demandas dos sujeitos sociais. 

No âmbito do Estado local, as políticas voltadas para os Assentamentos Rurais são 
precárias, principalmente quando se leva em conta as condições de infra-estrutura (social, básica e 
ligada à produção), a ausência de uma política de financiamento, compatível e sistemática aos 
projetos relacionados à qualidade das terras e à assistência técnica. 

Assenta-se, muitas vezes, trabalhadores rurais em determinadas áreas, sem estudo 
acurado do local, em áreas inadequadas, até mesmo, para a produção de subsistência, como 
aconteceu nos Assentamentos de Corumbá.  

Portanto, pode-se constatar, que tanto o Estado como o Município, ao concretizarem suas 
políticas públicas, continuam priorizando os programas para a zona urbana, deixando a descoberto 
a zona rural. Daí resultam as crescentes reivindicações por parte dos representantes da população 
que vivem nas áreas rurais, em especial dos Projetos de Assentamentos Rurais de Corumbá.   

A Rede de Ensino de Corumbá, em 1998, possuía aproximadamente 29.889 alunos 
matriculados. Sendo que, desse total, 9.250 estavam matriculados nas escolas municipais da zona 
urbana e 2.087em escolas municipais da zona rural, que contavam com 05 escolas Pólo107 e 35 
extensões, totalizando 11.337 (onze mil, trezentos e trinta e sete) alunos matriculados nas escolas 
municipais e 15.283 (quinze mil, duzentos e oitenta e três) nas escolas estaduais (Prefeitura 
Municipal de Corumbá, 1998).  

Em 2009, Rede de ensino de Corumbá possuía 28.875 alunos matriculados. Desse total 
14.203 estavam matriculados nas escolas municipais da zona urbana e 2.237 nas escolas 
municipais da zona rural com 06 escolas Pólo, totalizando 16.440 alunos matriculados nas escolas 
municipais e 12.435 nas escolas estaduais (www.sed.ms.gov.br). 

As informações obtidas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) 
demonstram que houve crescimento no número de alunos matriculados na Rede Municipal de 
Ensino (REME), em especial na zona rural, no período de 1995 a 2009i.  A SMEC passou a oferecer, 
para sua clientela da zona rural, a Educação Infantil a partir de 1998. No período correspondente a 
pesquisa, não oferecia o Ensino Médio, que era uma reivindicação dos assentados.  

As escolas implantadas nos Assentamentos Rurais de Corumbá estão subordinadas à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Cabe ressaltar que as dificuldades enfrentadas pela 
comunidade escolar são muitas. Dentre elas, destacam-se: a precariedade das instalações, a 
necessidade de construção de mais escolas, o acesso difícil, devido às más condições das estradas, 
a falta de transporte escolar, o material didático pedagógico insuficiente, e a merenda escolar 

                                                           
107

 De acordo com a Deliberação CEE nº 4260, de 1º de junho de 1995, Capítulo VII – Das Escolas-Pólo e 
Escolas-Sede, Art. 23,§ 2º, item I “o termo escola-pólo aplica-se à unidade escolar pública que congrega 
outras unidades ou salas, localizadas na zona rural, podendo, por conveniência de acesso, localizar-se na 
zona urbana do município”; no item IV desse mesmo documento diz que “extensão é a designação que 
se dá às unidades escolares, sediadas em diferentes localidades da zona rural de um mesmo município e 
vinculadas à escola-pólo” (p.11). 
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irregular. Assim, as maiores reivindicações da comunidade escolar dizem respeito à construção e 
reformas de escolas, implantação de bibliotecas, transporte escolar e à capacitação dos 
profissionais em educação.  

A demanda pela implantação de escolas no interior dos Assentamentos é constante por 
parte das lideranças dos trabalhadores rurais. Para eles, uma das vantagens de se ter escola 
próxima aos Projetos de Assentamentos é que as crianças se cansam menos e podem ajudar mais 
nas tarefas domésticas e na lavoura. A esse respeito Grzybowski (1986, p.51-2) diz que: 

Na perspectiva das classes subalternas, em especial dos trabalhadores, a 
educação é, antes de mais nada, desenvolvimento de potencialidades e 
apropriação do ‘saber social’. Trata-se de buscar na educação conhecimentos e 
habilidades que permitam uma melhor compreensão da realidade e elevem a 
capacidade de fazer valer os próprios interesses econômicos, políticos e 
culturais. Por isso, a educação é reivindicada pelos trabalhadores na perspectiva 
de seu fortalecimento como classe, face às outras classes e ao Estado. 

Nesta direção, em meados da década de 1980, muitos Estados e Municípios brasileiros 
desenvolveram processos diversos de inovação da gestão educacional, envolvendo maior 
participação e orientando para a escola o foco das políticas educacionais. Dentre essas iniciativas, 
destaca-se a eleição de diretores escolares com a participação da comunidade, a destinação de 
recursos diretamente às escolas, a criação de colegiados e conselhos escolares. 

A escola, nesse cenário, é um dos principais espaços de mudanças das organizações 
sociais, estando sujeita às contingências políticas de cada período histórico e à mercê da marca de 
cada gestor. O processo de gestão democrática constitui um subsídio para o entendimento dos 
rumos da política educacional. 

A gestão democrática do ensino público no Brasil tem sido referida a processos que 
envolvem participação e poder de decisão dos que fazem educação, ou com ela têm a ver 
diretamente: professores, funcionários, alunos e pais ( Lei 9394/96, Art. 14, I e II). 

A realidade, todavia, tem mostrado que a legislação, por si mesma, é insuficiente para 
garantir grandes mudanças. Para mudar a fisionomia de um sistema educacional, a legislação 
precisa associar-se a políticas que efetivem tais mudanças.     

Quanto a isso, na LDB 9394/96, a educação básica passa a ter, amplas possibilidades de se 
adequar às especificidades da vida rural, à natureza do trabalho e às necessidades e interesses dos 
seus sujeitos. Para tal, no Capítulo II Da Educação Básica, Seção I Das Disposições Gerais, Artigo 28, 
a LDB diz que 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 
vida rural e de cada região, especialmente:I- conteúdos curriculares e 
metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona 
rural;II- organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;III- adequação à natureza do 
trabalho na zona rural. 
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Isto significa que, pelo menos em nível do discurso, a LDB promove a desvinculação da 
escola rural dos meios e da performance escolar urbana, exigindo um planejamento interligado à 
vida rural. 

Porém, não estão explicitamente colocados, na LDB, os princípios e as bases de uma 
política educacional para as populações campesinas. Como grande meta, a educação pretende 
alcançar dimensões sócio-políticas e culturais ótimas, com base na cidadania e nos princípios de 
solidariedade. Para tanto, “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social” (Lei 9394/96, Art. 1, § 2º).  

Em termos institucionais, o Ensino Fundamental sob a responsabilidade dos municípios, 
deverá contar com um calendário escolar próprio e 

deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a 
critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 
horas letivas previsto nesta lei (Lei 9394/96, Art. 23, §2º). 

de modo a favorecer a escolaridade rural com base na sazonalidade do plantio/colheita e 
outras dimensões sócio-culturais do campo. 

Para tanto, o papel da municipalidade torna-se imperativo, para fazer vigorar a Lei, 
considerando a descentralização proposta e o papel regionalizador.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De certa forma, a problemática ligada à escola rural, principalmente nos Assentamentos 
Rurais de Corumbá continua e, entre os quesitos a serem considerados, temos: a) quanto à 
clientela da escola rural: a condição do aluno como trabalhador rural; distâncias entre locais de 
moradia/trabalho/escola; distorção de idade e série; b) quanto à participação da comunidade no 
processo escolar: distanciamento dos pais em relação à escola, embora as famílias tenham a 
escolaridade como valor sócio-moral; c) quanto à ação didático-pedagógica: salas multisseriadas; 
calendário escolar em dissonância com a sazonalidade da produção; ausência de material de apoio 
escolar, tanto para professores, quanto para alunos; ausência de orientação técnica e 
acompanhamento pedagógico; d) quanto às instalações físicas da unidade escolar: instalações 
precárias e, na maioria das vezes, sem condições para o trabalho pedagógico. 

Tendo como base as características acima apontadas, podemos afirmar que os sistemas 
públicos de ensino, imbuídos da obrigação legal e política de oferecer acesso universal à educação 
básica [reduzida nas atuais circunstâncias ao Ensino Fundamental], propiciam uma educação dual, 
caracterizada principalmente pela diferenciação de acesso às condições materiais necessárias ao 
desenvolvimento do ensino.  

Assim, a política social não tem sido abrangente, mas de caráter compensatório, 
desacreditando a premissa governamental de assegurar o ensino básico enquanto direito social. 
As políticas públicas elaboradas pelo Estado visaram a manter uma “normalidade” nas regiões dos 
Assentamentos, ou seja, aliviar as tensões sociais. A análise do contexto histórico eleito evidencia 
que a política social nos discursos governamentais teve por base o modelo universalizante, mas a 
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concretizações deram-se de forma descentralizada, atendendo parcialmente aos interesses da 
sociedade.  
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MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO: UMA ANÁLISE DO MST NO 
ASSENTAMENTO 17 DE ABRIL EM NOVA ANDRADINA MS. 
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RESUMO 

 Este estudo tem como objetivo fazer uma reflexão acerca dos movimentos sociais do 
campo no estado de Mato Grosso do Sul, a partir do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra /MST, na formação do Assentamento 17 de Abril no município de 
Nova Andradina – MS. O objetivo principal do trabalho foi estudar quais foram às 
influências do MST durante o processo de luta pela terra, e atualmente o que o 
movimento social têm feito ou não para a permanência destas famílias na mesma, e 
ainda quais foram às transformações ou não que ocorreram na vida das famílias depois 
de serem assentadas. Para a efetivação da pesquisa foi possível entrevistar cinco 
famílias de distintas comunidades, no espaço do Assentamento 17 de Abril, utilizando 
formulários com perguntas semi-estruturadas. Foi possível compreender que a 
atuação do MST, foi significativa no processo de luta pela terra e na formação do 
Assentamento 17 de Abril. Atualmente as famílias relatam que a conquista da terra foi 
primordial para uma nova vida, um recomeço, um novo caminhar, mas conforme foi 
possível observar, porém há questões que devem ser discutidas para que as famílias 
possam permanecer na terra, como educação de qualidade no/do campo, lazer, 
diversão e coletividade para atingir novos objetivos. 

 

Palavras - chave: Movimentos sociais do campo; Possibilidades; Transformações. 
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1 INTRODUÇÃO: 

 O presente trabalho e reflexão é o resultado de uma pesquisa de iniciação 
científica que foi realizada durante o período de graduação em Ciências Sociais, ou 
seja, alguns apontamentos que foram possíveis através da efetivação da pesquisa ao 
qual teve por objetivo, estudar a ação dos movimentos sociais do campo no estado de 
Mato Grosso do Sul, tendo como ponto de análise central a ação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra /MST, no Assentamento 17 de Abril em Nova 
Andradina MS. 

 O objetivo da pesquisa foi compreender se a ação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra /MST, no Assentamento 17 de Abril tem transformado 
ou não a vida das famílias, estas por sua vez sentem que as suas vidas atualmente 
mudaram desde a chegada a terra ou não. 

  Outro objetivo foi de verificar qual a efetivação das demandas do MST na 
vida dos/as indivíduos presente no assentamento. Analisou-se, ainda, se as famílias 
atualmente têm acesso à habitação, lazer, cultura, assistência quanto à utilização de 
financiamentos e empréstimos, entre tantas outras demandas necessárias para a 
permanência na terra? São questões que serão respondidas no decorrer da reflexão, 
neste presente trabalho. 

2 DESENVOLVIMENTO : 

3 OBJETIVOS: 

O estado de Mato Grosso do Sul é evidenciado significativamente pela criação 
de projetos de assentamentos 108 , neste sentido as pesquisas em âmbito regional e 
estadual têm se debruçado em compreender os distintos atores/atrizes sociais que 
estão ocupando estes espaços. É neste viés e busca de novas demandas e 
possibilidades, que os movimentos sociais do campo se configuram numa tentativa de 
dialogo entre a sociedade civil com o Estado. 

Segundo Gohn (2004) e Sherrer-Warren (2005), a partir da década de 1970, 
surge na realidade brasileira, novos movimentos sociais, os quais se encontram 
organizados em redes, ou seja, encaminham demandas que intentam propiciar 
qualidade de vida, não apenas o reconhecimento de sua identidade, mas demandas de 
inclusão social.Sendo assim corroboro com Gohn (1997) quando exemplifica que a 
ação dos movimentos sociais não são apenas formas de integração social, porém:  

 Elas são também espaços de organização e de luta dos trabalhadores 
excluídos das esferas de poder de uma forma geral ou dos 

                                                           
108

 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário/ MDA e Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária/ INCRA, no ano de 2012 totalizava o número de 190 projetos 
de assentamentos no estado de Mato Grosso do Sul, um campo vasto para pesquisas. 
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“apartados socialmente”. E por serem parte do cenário das lutas 
sociais e políticas, os movimentos podem alterar forças e correlações 
de forças. (Gohn, 1997,p.154) 

 

Um de seus objetivos não é apenas integrar socialmente os/as indivíduos 
marginalizados/as, mas sim através de uma emancipação política e social construir 
novos/as atores e atrizes sociais capazes de construir a sua própria história. E como 
bem acrescenta Gohn (1997) “podem alterar as forças e as correlações de forças”, 
através não do impasse com o Estado, mas sim com o dialogo, propiciando novas 
redes de integração social.  

 Neste sentido o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/ MST desde o 
ano de 1984 têm procurado em parceria com os/as atores/atrizes sociais do campo 
não apenas assentar indivíduos, porém construir novas relações sociais e assim 
propiciar novos caminhos, novas demandas, novas possibilidades. Como acrescenta 
Borges: “História se fazendo, identidades se constituindo nessa história se fazendo. 
Homens comuns, tornados heróis na sua luta. Homens comuns que precisam continuar 
heróis no dia a dia para tornar realidade o sonho por que lutaram”. (BORGES. 1997. 
p.196). 

 Pode-se dizer historicamente sobre as ações dos movimentos sociais que são 
movimentos em redes, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é um 
dos movimentos sociais mais antigos e de maior conhecimento da sociedade, 
corroboro com Garcia quando diz: 

O MST é, sem duvida, o movimento social mais importante no Brasil, 
repercutindo nacionalmente e internacionalmente. A movimentação 
de cada grupo de trabalhadores sem terra, cada reivindicação, cada 
ocupação/invasão (segundo quem avalia), cada manifestação de 
qualquer uma das lideranças, cada prisão, cada julgamento e cada 
massacre, mobiliza a opinião pública, obriga o governo a se 
posicionar, exige que os partidos políticos se definam,torna-se notícia 
da mídia, ainda que a contragosto dos senhores da terra. Por mais 
que o governo e as classes dirigentes tentem minimizar ou mesmo 
ignorar, são obrigados a considerar a luta do MST pelo direito à terra 
e ao trabalho na terra. Torna-se cada vez mais difícil justificar por que 
um país considerado a décima economia do mundo ainda não 
resolveu o problema da terra, o que todas as sociedades 
apresentadas ao povo brasileiro como modelo já o fizeram há muito. 
(Garcia. 2000. p. 8) 

Conforme vimos nas expressões de Garcia, o MST é sem duvida o movimento 
social mais significativo por suas ações, seja em reivindicações, ou mobilizações. O 
Estado por sua vez se vê coagido a se posicionar, pois a sociedade civil já tem uma 
opinião formada a respeito de suas ações, e também exige que o Estado se posicione. 
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Neste ínterim é de suma importância compreender não apenas as suas 
demandas, ou seja, que o MST é um dos movimentos sociais mais importantes tanto 
em âmbito nacional e internacional, mas sim compreender se as suas ações têm 
transformado a vida dos/as indivíduos que estão atualmente assentados/as, em 
especial no Assentamento 17 de Abril localizado no município de Nova Andradina MS. 

4 RESULTADOS: 

O assentamento 17 de abril esta localizado no município Nova Andradina no 
estado de Mato Grosso do Sul, totalizando 507 famílias assentadas, organizados/as em 
torno de 10 comunidades. As famílias são compostas em sua grande maioria de 
filhos/filhas de pequenos/as agricultores/as vindos de municípios vizinhos como, 
Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Glória de Dourados, Ivinhema, Jatei, Deodápolis, 
especialmente gerações decorrentes de pessoas assentadas em outros assentamentos 
da região, bem como de cidades do estado de São Paulo e Paraná. 

Na reconstrução das trajetórias das famílias, observa-se que a luta delas em 
busca de terras iniciou-se no dia 17 de abril de 1999, tendo com principal mediador o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com a ocupação da fazenda 
Angical, situada no município de Ivinhema MS, reunidas num acampamento de mais 
de 5.000 pessoas. O período na fazenda foi de três anos, totalizando oito ocupações, 
em 2003, quando o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) propôs para as 
famílias a fazenda Teijin, a qual durante um período de três anos levou as famílias 
vivenciarem momentos de luta, persistência, anos estes segundo os/as assentados/as, 
muito difíceis. 

No ano de 2006 quando o acampamento completaria sete anos, as famílias 
foram assentadas em um modelo elaborado pelo MST, de núcleos de moradia, 
implantado a partir das discussões realizadas com as comunidades do pré-
assentamento. O assentamento 17 de abril fica a uma distância de 15 km do distrito de 
Nova Casa Verde, 60 km de Nova Andradina, 80 km da cidade de Bataguassu, e 300 km 
da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.  

 O processo de luta pela terra no assentamento 17 de abril conforme foi 
possível observar nas falas das pessoas entrevistadas, foi um processo difícil e que 
durou um longo período a fim de que se atingisse o objetivo, a conquista da terra. 
Porém neste caminhar podemos alistar que não houve apenas como protagonistas as 
pessoas que estavam envolvidas, mas sim um protagonista coletivo, de abrangência 
maior que foi de primordial importância para que a conquista fosse possível, o 
movimento social do campo. 

Ao dialogar com as pessoas entrevistadas foi possível observar a importância 
que o movimento social tem neste processo de luta pela terra, é como se alguém 
maior que os indivíduos que estão na luta por direitos, os/as represente de forma 
coletiva, foi possível observar está compreensão ao compartilhar da trajetória de 
Adauto de Lima. Este por sua vez atualmente é residente na comunidade Renascer do 
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assentamento 17 de abril, o ano de chegada ao acampamento foi no dia 17 de abril de 
1999, e quando falamos sobre a importância do movimento social ele nos relata: 

 

A luta do MST por exemplo não é só pela terra, mas por uma 
Reforma Agraria de verdade, que possa trazer para as famílias uma 
vida digna no campo. Então não adianta achar que só a terra vai 
bastar, pois a terra é só o inicio depois tem mais obstáculos a 
percorrer. O Movimento Sem Terra é importante para nós pra 
garantir pelo menos ações coletivas para resolver os problemas 
comuns e também para representar a voz das famílias. Famílias sem 
um Movimento Social são famílias sem voz e sem vez. A miséria grita 
e ninguém houve. (Adauto de Lima, entrevista concedida no mês de 
junho de 2012) 

 Observamos em suas expressões a importância que houve do movimento 
social no processo de luta pela terra, conforme nos relatou sem o movimento social é 
como se as pessoas não tivessem quem os/as represente perante a sociedade, o 
Estado. O que nos chamou a atenção durante as falas, é a importância que este 
período teve sobre as vidas das pessoas, ou seja, o que foi vivido, sentido e 
compartilhado saberes durante o período do acampamento, transformou a vida, o 
viver das pessoas.  

Ao conhecer o assentamento e perguntar sobre as mudanças que ocorreram, 
uma senhora nos respondeu que atualmente junto com sua família se sente feliz em 
sua nova moradia, ela diz: 

Para quem morou há mais de dez anos debaixo de um barraco de 
lona, viver em uma casa de alvenaria, ah eu me sinto uma rainha. 
(Jacira, fala durante uma visita no assentamento durante o ano de 
2011). (grifo da autora) 

A fala desta senhora nos faz perceber que atualmente, ela junto com a sua 
família se sente feliz por estar na terra, porém há algumas questões que precisam ser 
respondidas a fim de compreendermos as reais efetivações que foram obtidas com a 
conquista da terra. Ao longo do processo histórico que vivenciamos no estado de Mato 
Grosso do Sul, seja através das leituras que fazemos dos/as estudiosos/as que tratam 
das lutas dentro do espaço rural, seja através das pesquisas que fazemos, podemos 
observar dentro deste contexto, que a luta dos movimentos sociais junto aos/as 
indivíduos veem sido marcadas por significativas demandas, não apenas da terra, mas 
da permanência.  

O chegar a terra não é apenas uma possibilidade de um recomeçar, mas é um 
momento em que se constroem múltiplos dilemas, como permanecer. Para as pessoas 
que foram assentadas no assentamento 17 de abril não foi distinto, houve no ano de 
2006 quando entram na terra muitas vírgulas, interrogações e dilemas sobre o que 
aconteceria neste novo recomeçar. 
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Durante a pesquisa de campo foi possível observar que o MST foi significativo 
no processo de luta pela terra, porém cabe salientar que a permanência das pessoas 
no assentamento há algumas questões que precisam ser pensadas, analisadas. 
Observamos que há indivíduos que estão em uma nova forma de viver, portanto a 
educação do/no campo, o estímulo e a valorização dos/as educadores/ educadoras, 
lazer, cultura, as estradas dentro do espaço, e o acesso ao ensino superior das mais 
variadas pessoas assentadas, do assentamento 17 de abril se torna urgente que seja 
repensada, discutida. 

 Uma destas demandas é quanto a educação do/no campo, durante as 
falas das pessoas entrevistadas e das demais que estão no espaço do assentamento foi 
possível observar está questão, a maioria dos/as educadores/educadoras que 
lecionam na Escola do assentamento não são estimulados/as a transmitir aos/as 
alunos/as os saberes da terra junto com o conhecimento que poderão lhes 
proporcionar fazer as suas próprias escolhas. Os/as professores/professoras por sua 
vez desejam apenas transmitir o conhecimento, sem se dar conta de todo o processo 
histórico de luta que se deu a fim de atingir o objetivo. 

Neste sentido também alistamos o acesso ao ensino superior, o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária/ PRONERA junto com movimentos sociais 
rurais do campo, e outras parcerias têm proporcionado possibilidades para que tais 
pessoas possam estudar e continuar no campo. É preciso que estas possibilidades se 
estendam a todos/as, que possam ter conhecimento destas oportunidades, dos seus 
direitos, neste sentido propomos que o MST trabalhe estas questões com as 
comunidades, que não fique restrito apenas às lideranças, ou os/as indivíduos mais 
próximos do movimento social, assim um numero significativo de pessoas poderão 
obter conhecimento e mudar a realidade presente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 O processo de luta pela terra junto ao movimento social foi primordial para a 
conquista de muitos objetivos, através da pesquisa de campo foi possível observar que 
há um novo viver no assentamento 17 de abril, atualmente há grande maioria dos/as 
assentados/as possuem moradia digna, adquirida através das discussões do 
movimento social, alguns indivíduos através do mesmo conseguem cursar o nível 
superior em Universidades publicas e de qualidade. 

Porém há algumas questões que devem ser discutidas e analisadas dentro do 
movimento social para que as pessoas possam permanecer dentro do espaço do 
assentamento, que possam fazer as suas escolhas, quanto à educação do/no campo se 
torna necessário não apenas o estímulo dos/as profissionais, mas a valorização do 
processo histórico de luta do próprio assentamento, das pessoas, sendo assim a 
educação será diferente segundo FERNANDES (2008) CERIOLI (2008) CALDART (2008): 
“Mas sobretudo deve ser educação, no sentido amplo de processo de formação 
humana, que constrói referências culturais e políticas para a intervenção das pessoas e 
dos sujeitos sociais na realidade, visando a uma humanidade mais plena e feliz”. 
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Torna-se necessário que os movimentos sociais do campo no estado de Mato 
Grosso do Sul e em toda conjuntura nacional, possam discutir questões que estão 
intimamente relacionadas com a permanência dos/as assentados/as, o processo de 
luta pela terra é significativo, porém é preciso estar atentos/as a questões que podem 
transformar cada vez mais o viver dos sujeitos/as sociais que estão nos espaços do/no 
campo. 
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RESUMO 

A comunicação tem como objetivo a problematização de um objeto de pesquisa - 
Hanseníase. Este objeto de pesquisa se constitui como um problema a partir da análise 
das práticas de cuidado voltadas para as pessoas que tiveram hanseníase. Em termos 
metodológicos significa traçar um caminho investigativo de como emergem e 
constituem estas práticas de cuidado junto a esta população. Tomando como 
analisadores as ferramentas teóricas de Giorgio Agamben, pode-se colocar em 
discussão que no século XIX, a hanseníase era evidenciada como lepra e tomada como 
uma punição divina. Neste sentido, a vida do hanseniano era tomada como vida não 
qualificada, a qual pode se classificar como Zoé, uma vida desqualificada, vida nua, 
diferente de uma Bios que seria a vida do cidadão, a vida qualificada. Esta Zoé só passa 
a ser qualificada quando em contato com o poder, este que se forja pelo sistema de 
saúde. A emergência de práticas de saúde para a população com hanseníase se 
direciona a um tipo de investimento que é realizado na vida desta população, 
entretanto, no momento em que o risco de contágio não é mais iminente, cessa o 
investimento nesta vida, tornando possível enunciar e visibilizar que se não fosse fato 
de ser uma doença infectocontagiosa não haveria interesse nesta vida nua. 

 

Palavras-Chave: Hanseníase; práticas de cuidado; vida zoé, vida abandona; estado de 
exceção. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O trabalho aqui busca problematizar um objeto de pesquisa, a hanseníase, 
como parte de uma pesquisa do Programa de Mestrado em Psicologia da Saúde, 
UCDB. A construção do objeto refere-se às práticas de cuidado que se voltam para as 
pessoas que tiveram hanseníase.  

A aproximação com o objeto se deu a partir de práticas de estágio em 
Psicologia no campo das políticas públicas em uma Unidade Básica de Saúde do 
município de Campo Grande - MS, onde foi possível escutar diversos discursos sobre 
certa população que teve hanseníase. Dentre estas enunciações emergiu certo 
estranhamento ou incomodo com as ações de cuidado que se direcionavam para esta 
população. Além disso, anterior a esta pesquisa, havia sido desenvolvido um projeto 
de pesquisa que teve sua temática voltada para o cuidado, no caso o cuidado 
domiciliar. Estas duas experiências fizeram com que emergisse o interesse pela 
temática. 

 A investigação, como um processo de reflexão tem por finalidade produzir 
conhecimento científico sobre esta população, bem como, buscar novas formas de 
pensar as práticas de cuidados com as pessoas que tiveram hanseníase no que tange o 
campo das políticas públicas. 

 A constituição do caminho a ser percorrido para o desenvolvimento da 
pesquisa se inicia na construção do problema de pesquisa, sendo que este tornará 
possível pensar mecanismos e instrumentos que direcionarão a pesquisa. O processo 
de construção da narrativa do objeto, ou do problema de pesquisa se encontra 
diretamente relacionado com o campo epistemológico utilizado para pensar o 
caminhar na pesquisa. Será necessário encontrar um fio condutor epistemológico, um 
campo de saber (FOUCAULT, 2003a) para respaldar o objeto de pesquisa. 

Pensar o método, a trajetória metodológica é pensar a teoria, é pensar dentro 
da teoria, o método nada mais é do que evidenciar como o pensamento foi posto em 
prática. (FISCHER, 2007). Ao fazer pesquisa quando se pergunta sobre algo, 
defrontamos-nos com as teorias, com o marco teórico que nos permite pensar o 
problema de pesquisa. Não é simplesmente relatar o que já foi dito, ou fazer uma 
história da teoria. É preciso trazer o campo epistemológico fazendo as amarrações e 
articulações necessárias com o campo social.  

Toda pesquisa tem como ponto de partida certo tipo de experiência, e deve 
problematizar a experiência a partir do estudo do conhecimento, transformá-la em 
uma episteme. O tipo de problematização se altera de acordo com a aquilo que estiver 
em jogo, dos campos de saber que o circunscrevem. (FOCAULT, 2003a). Neste sentido 
a trajetória se deu na problematização da experiência com determinada população, 
pessoas que tiveram hanseníase, com determinado assunto, práticas de cuidado, para 
enfim, chegar a uma enunciação do problema de pesquisa, para assim poder colocar 
em discussão e análise. Foi algo que brotou da experiência que não foi possível 
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compreender ou que causou certo estranhamento e que diante de um projeto de 
pesquisa possa fazê-lo compreensível e visível.  

Neste projeto o caminho investigativo que se delineia implica uma pesquisa-
intervenção, por meio de uma observação-participante. Sendo que o objeto de 
pesquisa, também é observador ativo, e neste encontro com o pesquisador produzem 
outros sentidos forjando redes de conversação que podem ser transformadas a partir 
de novas conexões, novos encontros. Nessa posição podemos pensar a autoria, não 
somente como produção subjetiva do pesquisador como também dos sujeitos 
pesquisados. E aqui o próprio método é uma intervenção, no sentido de propor a 
possibilidade do exercício da posição de observador, de autoria. Todo pesquisar é uma 
intervenção, criação de sujeitos, objetos, conhecimentos, territórios de vida. 
(MARASCHIN, 2004). 

Neste sentido a pesquisa-intervenção entra como fundo para o método 
cartográfico. Como corroboram Passos e Barros (2009) “A diretriz cartográfica se faz 
por pistas que orientam o percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do 
processo do pesquisar sobre objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados.” 
(p.17). A experiência do saber trazido pelo pesquisar e intervir permitirá colher pistas e 
desenhar não somente o problema de pesquisa a partir desta experiência da realidade, 
mas também por meio do diário de campo, que será, a partir da perspectiva da 
etnografia, um instrumento metodológico de investigação, de rastear e tatear os 
elementos processuais que fazem ver e falar, compostos por linhas de força, regiões 
de visibilidade, enunciabilidade e subjetivação.  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Hanseníase que antes de século XIX, era conhecida e denominada como lepra. 
De acordo com a lepra bíblica, os indivíduos acometidos por esta enfermidade eram 
considerados pecadores, então, afecção era uma forma punitiva de Deus, como uma 
forma de pagamento divino pelos pecados cometidos. A doença pode ser encarada 
sobre uma perspectiva de profanação, ao qual acaba por tirar algo do mundo divino e 
o coloca no mundo. (Browne, 2003). 

 Devido a isto, se distancia de qualquer perspectiva que se direcione a lógica de 
tratamento médico, e as pessoas acometidas pela hanseníase, passam a serem 
isoladas/excluídas, não só pela probabilidade de contágio, mas também devido à 
aparência física predominante que a enfermidade traz como sequela. Torna-se uma 
vida que não tem qualificação, a qual pode se classificar partir da Grécia Clássica como 
uma vida Zoé de acordo com Giorgio Agamben (2010).  Ou ainda se tomarmos Michel 
Foucault (2003b) uma vida de homens infames, a qual só se torna possível de aparecer 
mediante o contato com o poder (FOUCAULT, 2003a), e estas relações de poder e 
saber que se criam pelo sistema de saúde, ou seja, este será a superfície de contato 
com o poder. 

 Essa vida infame, que traz características específicas inscritas à pele vai se 
constituindo mediante taxionomias que acabam por regular a vida desta população, 
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traçando marcas identitárias e caracterizando um perfil epidemiológico. Este por sua 
vez, vem de certa maneira assombrar aquilo que não é, e nem parece óbvio, 
constituindo singularidades, o diferente, tornando-se o anormal, do qual todos se 
ocupam dele, mas ao mesmo tempo, ninguém se ocupa dele. (ALBUQUERQUE JR., 
2009).  

Talvez seja importante em um primeiro momento, tentar circunscrever não 
somente, o campo epistemológico o qual permitirá constituir um jogo com o objeto de 
pesquisa, mas também o campo que figura o fundo de problema de pesquisa que está 
sendo construído, o campo da Psicologia e Saúde. 

A construção deste problema de pesquisa constitui-se no campo da Psicologia e 
Saúde. Este por fim é um campo novo, sobretudo como campo de pesquisa, isto por 
um lado, traz algo de interessante. Permite a construção e o pensar de novas ideias, 
um espaço de criatividade.  

É em um terceiro elemento, é na fronteira entre a Saúde e a Psicologia, que vai 
se constitui o campo que de fundo vai interrogar o meu objeto de pesquisa, e esta 
fronteira é espessa. Então, faz-se necessário a movimentação entre estas fronteiras e 
principalmente, o mover-se na fronteira. 

A fronteira se constitui em regiões de visibilidade das relações de poder, uma 
força sobre outra força possível, produzindo novas regiões de enunciabilidade e 
dizibilidade forjando regimes de verdades sobre um campo que não é somente Saúde 
ou simplesmente Psicologia, e sim Psicologia e Saúde. 

A construção do conhecimento na fronteira se dá por meio da 
interdisciplinaridade, criando a todo instante, novos observáveis. E é sobre estas que 
vai se constituir o problema de pesquisa, este que se torna um modo de olhar e de 
produzir conhecimento a partir do que vemos na realidade, neste campo do inter, no 
campo da fronteira. Neste sentido, a forma de pensar a pesquisa se dá pela afetação, 
relação de interrogação - o que é isto que esta se apresentando na realidade. Uma 
relação de estranhamento com algo, que se encontra na fronteira e no campo 
epistemológico que guia a forma de olhar o objeto. 

No que diz respeito ao meu objeto de pesquisa a fronteira se apresenta na 
correlação do campo Saúde no que tange as práticas de cuidado com as pessoas que 
tiveram hanseníase e a Psicologia no que se refere às práticas como constituição se si a 
partir desta taxionomia. O campo epistemológico que vai permitir circular e me 
movimentar dentro desta fronteira serão as ferramentas conceituais de Giorgio 
Agamben, Michel Foucault e textos afins sobre a Psicologia da Saúde. 

2.1. DESENHO DO OBJETO DE PESQUISA A PARTIR DE GIORGIO AGAMBEN 

A vida da pessoa com hanseníase pode ser caracterizada como uma vida Zoé, 
uma vida desqualificada, vida nua (este é um tipo de vida que Agamben aponta a partir 
da Grécia Clássica que se referia a uma vida ampla, incluindo crianças, mulheres, 
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escravos, animais, vegetais, ou seja, a vida em geral), diferente de uma vida Bios que 
seria a vida do cidadão, a vida qualificada. (SCISLESKI; GUARESCHI, 2011). 

Uma vida desqualificada que era literalmente excluída e isolada e que devido à 
série de acontecimentos, que dizem respeito ao nascimento de um biopoder 
(FOUCAULT, 2003c), passa a ser incluída pela exclusão por meio do sistema de saúde. 
Em razão disto, emerge uma questão que se direciona a que tipo de investimento que 
é realizado na vida desta população. 

Em decorrência de relações de poder, que se forjam em um biopoder, o qual 
investe em tratamentos medicamentosos extensos para a cura da enfermidade. Sendo 
assim, a doença em si pode vir a não existir mais em termos biológicos, mas ficam as 
sequelas físicas, inscritas na pele, e todo estigma da exclusão/isolamento, o que torna 
as pessoas que tiveram hanseníase vulneráveis, visto as possíveis incapacidades 
temporárias ou permanentes que a afecção pode causar.  

Já que o risco de contágio não é mais iminente, pois essa vida é possível de ser 
classifica com uma vida Zoé, que ninguém se interessaria se não fosse o fato de ser 
uma doença infectocontagiosa, torna-se uma vida nua, desprotegida, e que em um 
determinado momento teve direito a um investimento na vida, mas que por fim acaba 
por ser abandonada.  

Uma vida que entra para marcar sua saída, um investimento, no que diz 
respeito ao tratamento, e principalmente, com relação à prevenção. Esta questão 
talvez se refira ao investimento em uma vida nua, para que esta não atinja a vida Bios, 
a vida qualificada. Visto que as ações voltadas para a promoção de saúde, dentro de 
um modelo de saúde, na qual se busca produz novas possibilidades e condições não 
somente de saúde, mas de vida e certos modos de viver, não toma forma para as 
pessoas que tiveram hanseníase, esta vida se figura dentro de um estado de exceção. 
(SCISLESKI; GUARESCHI, 2011). Tomando desta forma, temos então uma política de 
segregação, política de segurança e não uma política de saúde, mas que dá ênfase no 
discurso de saúde, cujo objetivo seria tirar este sujeito de circulação para que este não 
prejudique o restante da população. 

Neste sentido pode-se questionar sobre: como emergem as práticas de cuidado 
em saúde mediante o perfil epidemiológico das pessoas com hanseníase? Como se dão 
as práticas de cuidado com as pessoas que tiveram hanseníase? Que tipos de práticas 
são estas e quais são os regimes de verdades que as sustentam e fundamentam? 
Como esta população específica se constitui a partir destas práticas? Quem tem direito 
à saúde? Quem são os sujeitos de direito? Como esta vida entra com o direito à saúde? 

Estas perguntas que vão emergindo não são enunciadas a fim de serem 
respondidas, ou então de buscar respostas, mas sim como forma de agenciamento de 
pistas para investigação, sendo que uma vai direcionando a outra, como uma rede, 
traçando um caminho/percurso investigativo e metodológico para pensar a construção 
do meu problema de pesquisa, metodologicamente é o que podemos chamar em uma 
pesquisa de questões norteadoras. 
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2.2. RASTREIOS CONCEITUAIS A PARTIR DE MICHEL FOUCAULT 

As relações de poder e campos de saber que circunscrevem as enunciações 
sobre as pessoas que tiveram hanseníase, vão constituindo um desdobramento, uma 
dobra que inflexiona para o sujeito como características de constituição de si 
(FOUCAULT, 2010). 

 Este campo de enunciabilidade e visibilidade criam condições de possibilidades 
que torna possível certo discurso sobre esta população, este como elemento 
estratégico das relações de poder (FOUCAULT, 2003c), configurando formas de 
subjetivação e o tipo de investimento que se voltará para a população que teve 
hanseníase.   

Como já mencionado, a vida destes homens infames que somente se tornam 
possíveis de iluminar mediante o contato com o poder, que se forja pelo sistema de 
saúde. A biomedicina se abre como região de visibilidade e dizibilidade que recai sobre 
a forma como se constitui a relação com o humano, torna-se uma estética do corpo, 
trazendo traços característicos de normalidade, e a formação de certas categorias. 
(CAMARGO JR, 2005). 

As pessoas que tiveram hanseníase que trazem características de 
singularidades, acabam sendo pensadas em categorias diferentes ao da norma, por 
fim, atribui-lhe a taxionomia de anormal (FOUCAULT, 2010). Este que foge da norma e 
começa a aparecer no cotidiano evidencia a necessidade de certos investimentos de 
regulação e normalização, deixando de lado a questão de exclusão e o isolamento. 

Os investimentos caracterizam-se como um biopoder que opera com duas 
estratégias distintas, porém articuladas, a anátomo-política e a biopolítica. A anátomo-
política demarca o normal do anormal prescrevendo certos tipos de conduta de 
comportamento. Já a biopolítica que irá fomentar a vida, mas não se trata de qualquer 
tipo de investimento na vida, já que o poder passa o operar em sua positividade de 
fazer viver e deixar morrer e não mais em uma lógica de soberania de fazer morrer e 
deixar viver. Pautado nesta lógica de governo vão ser direcionadas determinadas 
tecnologias para governar a população, bem como a população que teve hanseníase, 
que vai ser investida por certas práticas especificas de governo, o que denominamos 
de governamentalidade. 

Há certo investimento no que se refere às práticas de cuidados preventivos e 
reabilitação, no que diz respeito aos cuidados com as sequelas e até mesmo durante 
todo o processo terapêutico/medicamentoso da doença da hanseníase. As Políticas 
Públicas que se voltam à população que antes era literalmente excluída, isoladas do 
corpo social, mas que a partir de um determinado tempo-espaço, no qual se tornou 
possível certos conjuntos de acontecimentos e campos de enunciabilidade, fez-se com 
que emergisse um investimento na vida das pessoas com hanseníase. As ações e 
políticas em saúde que se voltam para as pessoas com hanseníase pautam-se na cura 
da doença e na possível reabilitação das sequelas, na prevenção principalmente no 
que diz respeito às reações hansênicas, sendo que a prevenção ainda é tomada como 
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um sintoma do modelo de saúde voltado para ausência de doenças, pois seu objetivo é 
em prevenir a doença, ou novas reincidências.     

Pode-se analisar este tipo de investimento dentro da lógica de racismo de 
estado (Foucault, 2005), mas não no direcionamento do que se refere a raça, mas a 
uma questão biológica, que em prol de uma razão de estado,  no qual se investe até 
certo ponto, como estratégia de fortalecimento do Estado. Ou seja, um investimento 
que visa o fortalecimento do Estado, a proteção da população que pode fortalecer o 
Estado, mas que a partir do momento em que isto não é mais um motivo de 
implicação, o investimento cessa, e em avaria de um fazer viver,  se inicia um deixar 
morrer, já não são fomentadas práticas de promoção à saúde que se volte para a 
população que teve hanseníase, que visem possibilidade e melhores condições de vida 
e de modos de existência. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O texto em si constitui um modo de agenciar a forma de pensar, o um 
problema de pesquisa. O campo aberto que configura Psicologia e Saúde permite 
explorar dentro da perspectiva de fronteira, do interdisciplinar, amalgamando-se com 
um campo epistemológico que percorrido junto ao autor Michel Foucault e agora na 
tentativa de articular ainda algumas ferramentas conceituais de Giorgio Agamben para 
pensar o objeto de pesquisa. 

 As práticas de cuidado com as pessoas que tiveram hanseníase constituem-se 
mediante região de saber e poder, as quais circunscrevem, formas de  
governamentalidade, e acabam por justificar o investimento em certas tecnologias de 
cuidado ou não na vida desta população. As políticas são direcionadas aos que fogem 
da norma para proteger o que esta dentro da norma, neste sentido, o conceito de 
anormal não esta apenas no que ele é, mas no perigo que este sujeito representa. 
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O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E SUA APLICAÇÃO EM FACE 
DA QUESTÃO INDÍGENA: 

Breves anotações à luz do princípio constitucional da Dignidade da Pessoa 
Humana 

 
Marco Antônio Rodrigues109(UFMS) 

marcorod.adv@gmail.com 

RESUMO 

Na obra ―Da República‖, de Marco  Túlio Cícero (106-43 a.C), consta 
interessante diálogo entre Lélio, o Sábio, e Cipião, o Africano, quanto aos ideais de 
liberdade, democracia e igualdade das pessoas na formação do Estado. Nessa 
temática, o trabalho proposto aborda o caso da demarcação de terras indígenas 
analisando-se a atuação efetiva do Estado brasileiro em face das solicitações dos 
índios, destacando-se alguns pontos fundamentais, como o respeito à cultura e o 
direito à propriedade pelas comunidades indígenas, além de se perquirir a real 
aplicação das disposições constitucionais previstas nos incisos II e III do artigo 1º da 
Carta Federal de 1988, em consonância com a previsão contida na Convenção nº 169 
da Organização Internacional do Trabalho no caso dos povos indígenas. Outro fator 
destacado neste trabalho é a possível atuação da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) para a garantia de direitos inerentes aos  índios no que tange à 
sua dignidade. Como metodologia, partiu-se da síntese histórica dos fatos que 
desaguaram nos problemas atuais sofridos pelos  índios,  fazendo-se  um  
comparativo  com  a  situação  deles  na  Argentina  e chegando-se à conclusão de 
que as comunidades indígenas vêm sofrendo duros revezes não só no Brasil, mas 
também em países vizinhos. A proposta deste trabalho é estimular a reflexão quanto 
a se conferir às comunidades indígenas o seu devido e merecido lugar na sociedade, 
respeitando-se o valor dos membros dessas comunidades como cidadãos, e 
garantindo a esse segmento da sociedade uma plena capacidade civil e igualdade de 
direitos e deveres, tal como todos os brasileiros, para que sejam vistos como 
verdadeiros elementos autóctones de nosso país - e como pessoas – diluindo-se a 
visão de que os índios representam apenas um grupo à parte na sociedade 
brasileira, reconhecendo-se que tiveram participação ativa na formação desta, não 
podendo, agora, serem relegados à própria sorte. 

 

Palavras-Chave: Demarcação de terras; Constituição Federal de 1988; Convenção 
nº 169 da OIT; Controle de Convencionalidade; Capacidade Civil. 
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ABSTRACT 

In  "The  Republic"  by  Marcus  Tullius  Cicero  (106-43  BC),  contained  interesting 
dialogue between Lélio the Wise, and Scipio Africanus, the ideals of freedom, 
democracy and equality of people in state formation. In this issue, the proposed 
work addresses the case of demarcation of indigenous lands analyzing the activeness 
of the Brazilian state in the face of requests from Indians, highlighting some key 
points, such as the respect for culture and the right to property of indigenous 
communities addition to assert the actual implementation of the constitutional 
provisions provided for in sections  II and  III of Article 1 of the Charter of 1988, 
in line with the provision contained in Convention 169 of the International Labour 
Organisation in the case of indigenous peoples. Another factor highlighted in this 
work is the possible role of the Inter-American Court of Human Rights to guarantee 
the rights inherent to the Indians in regard to their dignity. The methodology broke 
the historical summary of the facts that have wound up in the current problems 
suffered by Indians, making a comparison with their situation in Argentina and 
coming to the conclusion that indigenous communities are suffering harsh setbacks 
not only in Brazil but also in neighboring countries. The purpose of this paper is to 
stimulate thinking as to give indigenous communities their due and rightful place in 
society, respecting the value of the members of these communities as citizens, and 
ensuring that segment of society full civil capacity and equal rights and duties as all 
Brazilians, to be seen as true indigenous elements of our country - and as individuals 
- diluting the view that the Indians only represent a separate group  in  Brazilian  
society,  recognizing  that  they  had  active  participation  in  the formation of this 
and can not now be relegated to their own devices. 

Keywords: Demarcation of land, the Constitution of 1988, Convention 169 of the 
ILO; conventionality control; Civil Capacity. 
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1-  INTRODUÇÃO 

Antes de adentramos o tema proposto, é conveniente fazer um breve 
histórico para se entender a questão indígena no que tange inicialmente à 
demarcação de suas terras. 

Entender a importância da propriedade na preservação da cultura indígena 
nos guia a tempos remotos, em que a propriedade representava a continuidade da 
família. 

Qual seria a extensão dessas afirmações? 

Indagar-se se a preservação da propriedade ou a sua sacralização é uma 
exclusividade dos indígenas nos faz acreditar que não, pois a propriedade é um dos 
direitos naturais do homem, ao lado do direito à vida, sendo indisponíveis tais 
direitos, havendo raras exceções para a perda da propriedade, como por exemplo, 
em eventual ação de execução tendo como fundamento aluguéis vencidos ou 
Imposto Predial Territorial Urbano. 

Prosseguindo, se a propriedade está associada à idéia de um direito 
indisponível desde tempos remotos, é natural que os índios também possuam 
esse direito, pois os seus costumes datam de épocas recuadas. 

Entretanto, tal não ocorre na prática. Se os cidadãos comuns de nossa terra 
possuem as suas propriedades, e possuem os direitos sobre elas, deveriam os índios 
também possuir as suas, com todos os direitos a elas inerentes. 

Nesse diapasão, há que ser ressaltada a importância da terra para os 
indígenas, não somente como uma área destinada ao plantio de suas culturas de 
subsistência, mas considerando-se a sua significação espiritual e personalíssima, que 
se confunde com a própria razão de ser do índio. 

Segundo Adam Smith, viver é uma eterna luta de interesses, travada nos 
diferentes níveis sociais. O homem é um ser gregário por natureza, e imaginar 
um mundo sem conflitos é viver em um mundo além da imaginação. 

Ao longo de eras, estão registrados conflitos cujo desfecho fora marcado pela 
assinatura de tratados e convenções, celebrados à vista das partes, que cederam em 
alguns pontos para que houvesse paz e harmonia. 

Entretanto,   até  o  momento   de  celebração   da  paz,   registra-se  
violência, desrespeito à pessoa humana e violações de direitos em todos os 
sentidos, que nem sempre serão reparados  à sua altura, como faz crer que a 
partir da assinatura dos tratados, tudo estará resolvido em um simples passe de 
mágica. 

As guerras e os conflitos deixam cicatrizes, destruição e prejuízos muitas 
vezes de difícil reparação a ambas as partes e que, invariavelmente, a parte mais 
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vulnerável estará em grande desvantagem, necessitando muitas vezes de ajuda 
externa para se reerguer. 

Acerca do tema proposto, o panorama é similar, pois de um lado se verifica a 
presença dos proprietários rurais, em grande vantagem financeira e política, ao 
passo que os índios se encontram relativamente vulneráveis. 

Como dito, o significado da terra para os índios possui uma dimensão maior 
do que uma simples área delimitada, e uma das principais reivindicações das 
comunidades indígenas cinge-se na propriedade, local onde poderá preservar a sua 
cultura, os seus valores e sua dignidade. 

Thomas Hobbes nos ensina que a lógica de poder reside na força, e ousamos 
acrescentar que esta força possui caráter não somente militar, mas financeiro, social 
e ideológico. 

O  maior engano  do  homem  reside  em  não  admitir os  seus  erros  e as  
suas limitações. A questão indígena retira o véu e traz à tona um problema sem 
precedentes, gravíssimo, em que se tem de um lado proprietários rurais, que 
adquiriram as suas propriedades de boa-fé e, no pólo oposto, comunidades 
indígenas inteiras, também titulares de direitos sobre a terra, deixando a seguinte 
indagação: a quem pertencerá a terra? Quem é o responsável pela distorção 
administrativa apresentada? 

Se os laudos antropológicos atestam que determinada extensão de terras 
pertence aos índios, há que se indagar como se deu a venda dessa mesma terra aos 
proprietários e como tal situação ocorreu, haja vista a legitimidade de ambas as 
partes nos conflitos, ao que a situação atinge contornos inimagináveis e não 
apresenta uma perspectiva promissora, pois de um lado estão os indígenas com o 
significado social e sacro da propriedade; do outro, os fazendeiros, que adquiriram a 
terra de boa-fé, e usufruem dela para  auferir  lucro  e  bem-estar  social,  gerando  
divisas  para  o  Estado  brasileiro, auxiliando o desenvolvimento dos municípios em 
seu entorno, gerando renda e circulação de capital. 

Como estabelecer um  ponto de equilíbrio na situação  apresentada?  Um 
dos fundamentos do capitalismo é a acumulação de renda com a conseqüente 
geração de lucros da produção. Vivemos em um mundo capitalista, em que a 
maioria dos interesses gravitam em torno da acumulação de capital e da voracidade 
dos bancos e dos proprietários de terras por cada vez mais lucros. 

Conforme mencionado, a lógica do poder está na acumulação de 
capitais, o poder do dinheiro pura e simplesmente, sem nenhuma alusão ao ser 
humano. Assim se descortina a questão indígena, assim se apresenta um dos mais 
demorados e violentos conflitos brasileiros, que já dura cerca de quinhentos anos, 
sem solução efetiva. 
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Se há o desequilíbrio, há injustiça, há falta de interesse político, e assim o 
Estado brasileiro  segue  sem  intervir,  ou  com  intervenções  moderadas,  sem  
planejamento efetivo, ao que deve ser atribuída carga de responsabilidade às 
esferas do poder em toda a sua completude, seja executivo, legislativo ou judiciário. 

O Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais, dentre os quais a 
Convenção  nº  169  da  Organização  Internacional  do  Trabalho110,  bem  como  
outros tratados na área de Direitos Humanos, e que foram recepcionados na Carta 
Federal de 

1988 e que possuem como marca fundamental a preservação dos direitos do 
cidadão e a sua dignidade como pessoa, coibindo violações aos Direitos Humanos e 
às pessoas e classes vulneráveis, legitimando a atuação extraterritorial das cortes 
internacionais quando  se  tratar  de  questões  que  se  enquadrem  em  grave  
afronta  de  direitos fundamentais das pessoas ou de comunidades indígenas. 

E qual seria o alcance da CIDH em relação à causa indígena? Seria possível a 
atuação da CIDH em face dos conflitos atuais? 

Cidadania  representa  conquista  de  direitos  que  refletem  a  participação  
das pessoas na vida política de um país, na administração da coisa pública e na 
formulação de políticas públicas voltadas ao bem-estar dos indivíduos. 

Um país que não concede cidadania aos seus integrantes, ou a uma parte 
deles, não há de ter a sua ordem social e política harmônica, não possui justiça social 
e nem igualdade de direitos para todos. 

 

 

 

Aristóteles disse que se devem tratar os iguais de forma igual, e os desiguais 
de forma desigual, na medida de sua desigualdade. Neste ponto, em que os índios 
são desiguais? 

                                                           

110 A Convenção n° 169, sobre povos indígenas e tribais, adotada na 76ª Conferência 
Internacional do Trabalho  em  l989,  revê  a  Convenção  n°  107.  Ela  constitui  o  
primeiro  instrumento  internacional vinculante que trata especificamente dos 
direitos dos povos indígenas e tribais. A Convenção aplica-se a povos em países 
independentes que são considerados indígenas pelo fato de seus habitantes 
descenderem de povos da mesma região geográfica que viviam no país na época da 
conquista ou no período da colonização e de conservarem suas próprias instituições 
sociais, econômicas, culturais e políticas. 
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Ora, se possuíssem plena capacidade civil, efetivamente teriam maior 
participação nos assuntos do Estado, e defendê-lo, tal como acontece no serviço 
militar nas áreas de fronteira, em que os índios têm a oportunidade de prestar o 
serviço militar, demonstrando a sua relevância para a nação. 

Estudar a situação dos índios sem esses pormenores, de forma que se possa 
efetivamente compreendê-la sem perder o princípio da dialeticidade é um 
importante caminho  a  seguir  não  só  para  uma  possível  resolução  do  problema,  
mas  para  se encontrar um justo equilíbrio entre as partes envolvidas, e a imputação 
de responsabilidade ao Estado que, em tese, poderia agir proativamente na solução 
desse imbróglio, e não age, fazendo-se omisso, ou se age, o faz de forma ineficiente 
ou desviado de sua real finalidade. 

2-        DESENVOLVIMENTO 

2.1- FATORES HISTÓRICOS ASSOCIADOS AO TEMA 

Ao longo da história, a sociedade foi marcada por conflitos e massacres, 
tal como ocorrido na América espanhola e na própria América portuguesa, onde o 
colonizador europeu viera em busca de diamantes e fontes de renda para o custeio 
de guerras, conquistas, opulência e luxo dos nobres. 

Ao menos desde a época de 1500, a Europa experimentou inúmeras crises, 
bem como guerras como a que ocorreu entre as duas potências ibéricas da época, e 
que levaram Espanha e Portugal à bancarrota, mais ainda Portugal, que teve que se 
lançar ao mar na busca de novas fronteiras de comércio e renda para amenizar a 
crise econômica interna e externa existente. 

Assim como Ortega y Gasset111 buscou a compreensão política e social de seu 
país através de suas raízes históricas, é necessário ampliar a visão da sociedade para 
o problema, em um sentido holístico, de forma a se abranger os diversos matizes da 
situação estudada, e não se restrinjam as opiniões e sejam afastados quaisquer 
preconceitos. 

O homem vive de sonhos, expectativas e esperanças. Assim também os 
índios têm esse direito, esperar que algo melhor lhes aconteça, a sua terra 
prometida, o seu solo e a sua paz.  

Os governos passaram, no entanto a questão indígena é um dos assuntos que 
resistiram ao tempo, atravessando governos a fio, sem solução concreta, mas 
apenas com paliativos ou soluções cosméticas. 

Desde o descobrimento, nunca se verificou uma política favorável aos 
índios, que continuam a ser espoliados em seus direitos, sua cultura e, 
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principalmente, suas propriedades. Com a dizimação quase completa de tribos 
inteiras por doenças, trabalhos forçados e resistência à dominação, não restando 
alternativa ao governo senão importar escravos africanos. 

Com o advento da escravidão, os índios foram relegados ao segundo plano, 
recebendo a herança do ostracismo ao serem marcados pela sociedade como 
pessoas incapazes e improdutivas. 

Na  obra  ―Apologia  de  Sócrates  Banquete‖,  consta  interessante  debate  
entre Sócrates e Trasímaco: 

O orador Trasímaco entra na conversação para defender a idéia de 
que a justiça  se  define  pelo  interesse  do  mais  forte,  e  que  a  
injustiça  é  mais vantajosa do que a justiça. Sócrates refuta-o e 
insiste principalmente no fato de que sem justiça sociedade 
alguma é possível. (PLATÃO, 2013, p.23). 

Esse debate, ocorrido há aproximadamente dois mil e quinhentos anos, 
ressalta a necessidade de se estabelecer parâmetros para o que se poderia definir 
por justiça, e até que ponto ela é efetiva no sentido de regular as relações entre os 
indivíduos, bem como entre estes e o próprio Estado. 

Nesse contexto, seria a injustiça mais vantajosa do que a justiça e a equidade? 

Ao longo de anos, o homem tem desenvolvido modelos de justiça que 
inevitavelmente refletiram, em quase sua totalidade, os interesses dos mais fortes, 
das classes dominantes. 

Não seria diferente no caso dos índios, que ao longo do tempo foram 
destituídos de suas coisas, em prol do progresso, dizem alguns, no entanto, esse 
mesmo progresso tem ocasionado danos irreparáveis aos índios, os mais fracos 
nesse processo, acompanhados em quase todos os recantos desse país por densos 
grupos de excluídos e miseráveis, que se localizam abaixo da faixa de pobreza e 
sobrevivem com apenas um salário mínimo, ou menos. 

Citá-los seria fugir ao escopo desse trabalho. 

Tornando o foco para a causa indígena, observa-se que, historicamente, não 
há como se falar de uma política que servisse para lhes dar efetiva guarida, ou 
resguardasse os seus interesses imediatos, sequer a sua dignidade, destruída ao 
longo dos anos.  

Embora as raízes históricas do problema indígena nos países da América do 
Sul sejam distintas, em um ponto elas concordarão: no tocante à violência 
praticada contra as populações indígenas, que ficaram à mercê de invasores e 
assassinos, privadas de qualquer direito fundamental. 
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―Trapalanda‖ foi um termo cunhado por Sebastián Caboto em 1527, referiu-
se a um reino índio de fabulosas riquezas, tendo levado o rei Carlos V a se empolgar 
com as notícias de uma terra fabulosa, tendo designado Pedro de Mendoza para a 
missão de descobrir o reino da ―Trapalanda‖, e malgrado as dificuldades no 
estabelecimento do novo território, as cidades foram sendo fundadas, a despeito 
do reino fantástico que então se transmudara em um lugar cheio de dificuldades e 
obstáculos. Mesmo assim, foram fundadas as cidades de Santiago Del Esteio, 
Córdoba e La Rioja. 

A vastidão do território recém-povoado deu lugar à Coroa de Castela e à 
Igreja da Contra-Reforma, que iam paulatinamente plantando a suas sementes, 
organizando-se em uma estrutura hierarquizada, burocrática, elitista e 
patrimonialista, tendo sido o Século XVI marcado pela exploração da prata na região 
recém- conquistada e povoada. O grande entrave foi o fato de grande quantidade de 
minas de prata estar em território indígena, ocasionando violência e dizimação de 
populações inteiras de índios, dada a ganância com que foi conduzido esse processo. 

No século seguinte, intensificou-se a exploração da prata devido à conjuntura 
política da Europa, cuja análise foge ao objetivo deste trabalho, e com a finalidade 
de refrear os ímpetos do colonizador espanhol, foram criadas missões jesuíticas com 
o intuito de preservar as populações indígenas. 

Todavia, o rei Carlos III ordenara a expulsão dos jesuítas, cuja influência 
se fazia sentir em quase todos os assuntos do Estado, deixando populações 
inteiras de índios à mercê de exploradores de ouro e prata. 

Outrossim, mais da metade da população contemporânea latina possui 
antepassados ameríndios, embora se negue essa afirmação, renegando-se a cultura 
indígena a segundo plano onde, na maioria dos países latino-americanos, a história 
indígena tende a ser marginalizada e, como exemplo desse fato, Darcy Ribeiro nos 
diz que: “o povo argentino se auto-intitula como um povo europeu transplantado”. 

Cumpre destacar que os indígenas do território argentino sofreram duras 
perdas em virtude do avanço espanhol desordenado na busca incessante por metais 
preciosos. 

Quanto à situação do índio brasileiro, ressalte-se que: 

A civilização brasileira, como a personagem de Machado de Assis, 
chama-se ‗Veleidade‘,  sombra  coada  entre  sombras,  ser  e  não  
ser,  ir  e  não  ir,  a indefinição das formas e da vontade criadora. 
(FAORO, 1958) 

A história mostra que a situação do índio no Brasil fora remediada em grande 
parte pelo tráfico negreiro em função de dois fatores: dizimação quase absoluta da 
população indígena e grandes lucros causados pela escravidão, muito embora a 
população indígena também tenha sido socorrida pelas missões jesuíticas 
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estabelecidas, criadas para catequizar e proteger os índios. Decerto o modelo 
brasileiro difere em grande parte dos demais países sul-americanos, pois o índio não 
foi entregue em sistema de mita para trabalhar, mas foi forçado ao trabalho escravo 
e resistiu, chegando a quase dizimação de sua população. 

De forma geral, a descoberta do novo continente para a sociedade européia 
e latino  americana  que  aqui  se  encontrava  não  representaram  nenhuma  fonte  
de juventude, e sequer riquezas fabulosas e nem homens sem pecado em um local 
paradisíaco: o que se verificou foi o desejo pela conquista desenfreada do território, 
a exploração desmedida dos metais preciosos, genocídios e demais violações à vida 
humana em todos os sentidos (BARBOSA, 1995). 

No período da renascença, ocorreram os primeiros fulgores dos direitos 
humanos e direitos fundamentais, que também serão posteriormente inseridos nas 
constituições mundo afora, e a obra ―Discurso  sobre a Dignidade do Homem”, de 
Giovanni Pico Della Mirandola112, representa um manifesto renascentista do homem 
e a dignidade humana é hoje um princípio jurídico e constitucional, encontrando-se 
protegida como norma nas Constituições das nações civilizadas. 

As Constituições não dizem o que é a dignidade humana, mas apenas a 
registram em  seu  texto  como  princípio  fundamental.  É  preciso,  então,  entender  
a  norma  de sentido: devemos compreender o que é o homem e por qual razão ele 
possui uma dignidade que deve ser socialmente protegida. 

Norberto Bobbio, na obra ―A Era dos Direitos”,  ressalta ser um direito 
do homem exercer resistência à opressão e demais atos que violem as suas 
liberdades fundamentais. 

Segundo Bobbio, a conquista dos direitos é um caminho contínuo, que pode 
ser interrompido em algumas ocasiões, mas que inevitavelmente culminará no 
reconhecimento  dos  direitos  do  cidadão  de  cada  Estado  até  o  reconhecimento  
dos direitos do cidadão perante o mundo, conforme ocorreu na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem. 

Em 1948, partiu-se da premissa de que a partir do direito interno de cada 
Estado, através de suas jurisprudências, com a finalidade de se criar um código 
internacional, uniforme, e que servisse de baliza normativa para garantia dos direitos 
fundamentais a nível mundial e por meio da ―Declaração‖, seria possível aos direitos 
do homem emergirem, embora de forma débil, tênue, e sujeitos a diversos 
obstáculos  em um espaço reservado exclusivamente aos Estados soberanos, que 
ditavam quais seriam os direitos dos cidadãos e os seus limites. 

                                                           
112

 Giovanni Pico Della Mirandola (Mirandola, 24 de fevereiro de 1463 — Florença, 17 
de novembro de 1494), foi um erudito, filósofo neoplatônico e humanista do 
Renascimento italiano. 
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A Declaração de 1948 estimulou um processo irreversível, que guarda 
como lema fundamental o respeito ao próximo e a dignidade do ser,  
posicionando esses princípios insculpidos no ápice de qualquer ordenamento 
jurídico a fim de se garantir a sua máxima efetividade. 

A Convenção de Viena de 1969 veio integrar as nações em torno do tema dos 
direitos fundamentais, reiterando a idéia lançada em 1948, de forma que se 
buscasse, por meio de tratados, uma maior efetividade dos princípios estabelecidos 
na Declaração de 1948. 

O estabelecimento de Cortes Internacionais garantiu os direitos dos cidadãos 
em um nível mais amplo, transcendendo as fronteiras geográficas dos países a fim 
de se resguardar os direitos fundamentais das pessoas, independentemente de 
crença, país ou cultura para não se repetirem casos drásticos como os citados acima. 

De maneira geral, os tratados e convenções entre os países surgiram como 
uma fórmula para refrear os ímpetos dos governantes, em ordem a transcender os 
limites territoriais a fim de se garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, mas 
sem ferir a autonomia e soberania nacionais, porém de forma a garantir tais 
conquistas. 

2.2 - PANORAMA GERAL DA QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL 

Um  dos  pontos  marcantes  acerca  da  questão  indígena  no  Brasil  reside  
no conflito na demarcação de terras indígenas, cuja complexidade e fatores 
associados vão muito além deste trabalho, no entanto, é possível fazer uma 
abordagem do tema sob a ótica dos direitos fundamentais, que não estão sendo 
respeitados. 

O direito contemporâneo é marcado pelo conflito de direitos, que tem 
possibilitado o uso das leis como um mero ―jogo de regras‖,  ao passo que o 
direito deveria ditar as ―regras do jogo‖ na resolução dos conflitos decorrentes da 
demarcação de terras. 

A quem cumpre a função de demarcar as terras indígenas? 

Efetivamente, um dos fatores envolvidos na demarcação de terras indígenas 
leva aos tribunais um problema que poderia ser, em tese, resolvido na esfera 
administrativa (União Federal) ao passo que, ao migrar a causa para o Poder 
Judiciário, ocorre uma fusão  inoportuna  entre  os  poderes,  contrariamente  ao  
princípio  da  separação  dos poderes, de Montesquieu, da seguinte forma: em 
primeiro plano, há o fenômeno de judicialização da política, haja vista ser atribuição 
do Congresso Nacional a remoção de índios de suas áreas, conforme previsto no art. 
231, §5º da Carta Federal de 1988. 

Outro fator a se destacar é o conflito de regras acerca da demarcação de 
terras indígenas vem sendo potencializado em função da ponderação de valores 
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como a importância do laudo antropológico, de um lado, e a decisão judicial do 
outro. Diante de tal situação, qual terá maior peso? 

A racionalidade do direito entra em conflito com o exame de causas cujo 
pano de fundo é o conflito cultural embutido nas questões demarcatórias. Ao 
mesmo tempo, qual seria o grau de racionalidade adequado à análise de uma 
cultura? 

Importa salientar que por detrás da demarcação de terras indígenas, 
subsistem princípios étnicos, econômicos, culturais, éticos, jurídicos e ambientais, 
cuja complexidade se revela incompatível com a formação do juiz, em que pese, 
com a devida vênia, nem sempre o judiciário se encontrará preparado para o 
enfrentamento de certas questões que lhe são submetidas, mas por força da lei, 
deverá decidir a causa. 

Os direitos humanos são definidos como a última fronteira de convivência e 
pluralismo  entre  os  povos,  ao  passo  que  o  sujeito  de  direitos  humanos  será 
compreendido em sua dimensão racional e emocional. 

É necessário que seja estimulado um intenso debate em diversos setores da 
sociedade quanto ao trato deste tema tão sensível e que atinge os indígenas e suas 
famílias, no tocante à elaboração de lei que normatize a questão da demarcação de 
terras indígenas e defina a quem competirá esta tarefa. 

2.3-   A   QUESTÃO   INDÍGENA   E   A   CONVENÇÃO   Nº   169   DA   OIT: 
EFETIVIDADE OU EFEMERIDADE? 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 5º, incisos XXII e XXIII, 
o direito à propriedade, além de pontuar sua função social. 

Noutro ponto, o artigo 231 do mesmo diploma legal também estabelece a 
posse permanente da terra aos  índios,  além  da disposição  do  §5º  vedar 
expressamente  a remoção dos indígenas de suas terras, salvo por autorização, ad 
referendum, do Congresso Nacional. 

Todavia, segundo Aristóteles, a única verdade é a realidade. 

A falta de mobilização política para fazer valer as disposições legais tem 
ocasionado o panorama que aí se encontra. 

O caso emblemático Raposa Serra do Sol demonstra a debilidade do Estado 
brasileiro em face demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, localizada no 
Estado de Roraima. 

Segundo a Portaria do Ministério da Justiça nº 534/2005, o Parque Nacional 
do Monte Roraima estava submetido ao regime de dupla afetação, ora 
representando um bem público da União, no tocante à preservação do meio 
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ambiente, ora representando a concretização dos direitos constitucionais dos índios 
que dividem a área. 

De fato, a referida portaria declarava de posse permanente dos grupos indígenas 
Ingarikó, Makuxi, Taurepang e Wapixana sobre a terra indígena Raposa Serra do 
Sol,sendo demarcada em forma descontínua ou em ―ilhas‖, porém indo de encontro 
ao princípio constitucional da homogeneidade federativa. Esse o primeiro ponto do 
problema: as ações do Poder Executivo entram em choque com a própria Constituição 
por não haver estudos adequados, com a participação das comunidades afetadas, da 
universidade e demais órgãos públicos e privados da localidade, a fim de se avaliar o 
impacto social. 

A interpretação dos dispositivos constitucionais voltados à proteção dos 
índios devem ser orientados em ordem ao favorecimento da integração social e 
notadamente visando a preservação da unidade política em todo o território 
nacional. 

No exemplo em questão, a portaria que determinou o processo demarcatório 
da localidade não ouviu a Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de 
Roraima (SODIUR),  não  ouviu  o  Conselho  Indígena  de  Roraima  (CIR)  e  sequer  
ouviu  o Conselho  Indigenista  Missionário  (CIMI),  ocasião  em  que  se  viu  
claramente  a publicação de um ato administrativo que não refletiu as aspirações da 
comunidade local e nem do  Estado de Roraima, mas partiu  certamente de um 
gabinete  localizado a aproximadamente quatro mil quilômetros da área demarcada. 

A determinação do Supremo Tribunal Federal para que se demarcasse a área 
em faixa contínua representou a intenção de que fosse preservada a cultura 
indígena, além de preservar o direito dos índios à propriedade. 

A obrigação do país em demarcar as terras indígenas está prevista na 
Constituição, todavia não existe um modelo demarcatório claramente definido, 
contínuo ou em ilhas. 

É direito humano a proteção da propriedade privada. 

No entanto, merece proteção a propriedade adquirida de boa-fé, 
todavia, no Brasil ainda existem áreas que foram apropriadas pelo Serviço de 
Proteção ao Índio, vide exemplo no Estado da Bahia, e que posteriormente foram 
arrendadas aos brancos, que as ocuparam. Os governadores subseqüentes foram 
titulando esses brancos e acabaram por não demarcarem a área conforme previsão 
legal.  

Doravante, o simples reconhecimento de que terras privadas, cuja legalidade 
dos títulos nunca pertenceu aos respectivos proprietários, poderá levar o Brasil a 
responder no cenário internacional, conforme o artigo nº 21 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos. 
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A falta de um modelo adequado somado à omissão do poder público 
perante a um problema que perdura há décadas reflete a necessidade de atuação 
externa em prol da solução dessa questão. 

Não  há  uma  efetiva  proteção  às  sociedades  indígenas,  senão  em  
atitudes isoladas, efêmeras, e que não refletem a intenção real do legislador em 
tutelar os direitos dos verdadeiros elementos autóctones das Américas quanto ao 
seu direito à propriedade, à vida e à sua cultura. 

A ineficácia dos mecanismos de proteção aos direitos dos indígenas é 
patente, e não reflete os anseios  da sociedade, que busca a paz social acima 
de tudo,  e que permanece alheia aos reais acontecimentos e carece de melhor 
entendimento quanto à questão indígena para poder discutir e buscar soluções 
eficazes para o problema, seja pela aplicação concreta dos ditames da Convenção nº 
169 da Organização Internacional do Trabalho, representado por um efetivo controle 
de convencionalidade por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou 
dos órgãos internos responsáveis por garantir os direitos dos índios e das populações 
marginalizadas, com a aplicação dos dispositivos constitucionais decorrentes dos 
tratados. No caso específico dos índios, ressalte-se a atuação do Supremo tribunal 
brasileiro no caso Raposa Serra do Sol. 

A atuação da Suprema Corte brasileira foi confusa em face dos reais 
direitos dos indígenas e da população local, não tendo havido equidade na 
ponderação dos interesses dos proprietários rurais e dos indígenas, tendo sido uma 
questão complexa e intrincada e que talvez pudesse ter sido enfrentada de outra 
forma. 

Quanto à necessidade dos índios e dos produtores, o fundamental princípio a 
ser seguido em causas dessa natureza deveria ser pautado em uma justa 
distribuição em face das reivindicações de índios a agricultores. 

O caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol refletiu uma distribuição 
desigual, onde 1,7 milhões de hectares foram cedidos integralmente a pouco mais 
de dezoito  mil  índios  e  a  demarcação  do  seu  território  se  deu  de  forma  
contínua, importando na expulsão imediata de vários proprietários rurais e 
plantadores que representavam a principal força de trabalho, econômica e produtiva 
da região, que geravam rendas e arrecadação para os municípios localizados na área. 

Como resultado, hoje se verificam os danos decorrentes da falta de 
planejamento e de legislação que defina as hipóteses de demarcação de terras 
indígenas: a perda econômica  dos  municípios  da  região,  falta  de  empregos  e  
expectativas  para  as populações não-índias que habitavam o local havia anos. 

Um fato que impressiona é a terra indígena Raposa Serra do Sol se encontrar 
em área de fronteira, sendo uma das concepções da defesa das fronteiras nacionais 
a ocupação humana. Se a ocupação indígena em linha contínua da área estudada foi 
vista pelo Governo Federal como uma ameaça, ao demarcar a terra de forma 
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descontínua, o que se depreende é que a União se recusa em ver os índios como 
seres humanos, talvez por não possuírem capacidade civil plena, nem direitos, e 
nem deveres, os quais a própria União não concede. 

3 - CONCLUSÕES 

Inconcebível, à luz de todo o arcabouço legal no qual o país está inserido, 
desde a sua Constituição, até os diversos tratados e pactos assinados, que não exista 
uma política efetivamente voltada à causa indígena. 

No entanto, tal ainda ocorre, ao arrepio da lei e do princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

A quem responsabilizar por tais fatos? 

É insofismável a importância da cultura indígena para o nosso país, a 
qual merece ser respeitada. Entretanto, a agonia experimentada pelos índios na 
América do Sul é semelhante, haja vista os interesses econômicos embutidos na 
defesa dos índios, como também o interesse em deixá-los ao relento, não havendo 
gradação entre as duas forças, aparentemente antagônicas, mas que ao final se 
convergem em um dardo certeiro na cultura e na sociedade indígena de modo geral. 

Não se pode negar que as relações humanas são movidas por interesses, e as 
crises são ocasionadas pelo desequilíbrio, cujo conflito se acaba a partir do momento 
em que as partes transijam e enfim se chegue a um denominador comum, marcando 
o término do conflito. 

No caso dos índios, os interesses imediatos são apenas a terra para plantar, o 
território onde nasceram e morreram seus ancestrais, e a preservação de sua 
cultura. 

Seguindo adiante, os demais interesses abrangem a implementação de 
políticas públicas e empenho da classe política em ordem a promulgar leis que 
resguardem os direitos dos índios, muito embora a Constituição Federal de 1988 
contenha, em seu artigo 231, orientações quanto a esse tema e o Brasil tenha 
ratificado diversos tratados e convenções, notadamente a Convenção nº 169 da OIT, 
que vem sendo violada em quase todos os seus artigos pelo governo brasileiro no 
tocante à causa indígena. 

Uma das garantias de um país justo e democrático é a cidadania, por garantir 
ao cidadão a sua participação na administração do Estado. Cumpre ao Estado 
agir em ordem a incentivar a participação dos indivíduos na coisa pública, para 
melhor atender aos seus interesses e diminuir desigualdades. 

Necessário se faz que o Estado brasileiro confira aos índios cidadania, para 
que se sintam cidadãos brasileiros, e sejam lembrados, não somente na hora de 
votar, mas garantir a sua participação nos demais acontecimentos, conferindo-lhe 
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direitos e deveres de cidadão é o justo reconhecimento ao seu valor como pessoas 
humanas. 

Os direitos devem ser respeitados, dentre os quais o direito à vida e à 
dignidade do ser humano, que em escassos momentos têm sido respeitados pelos 
produtores e latifundiários, ávidos por lucros e ganhos com o seu negócio, 
esquecendo dos direitos fundamentais das pessoas. 

De fato, a propriedade tem sua importância desde tempos longínquos, e deve 
ser respeitada, tanto pelos índios como pelos grandes proprietários de terras 
que geram renda com a produção e exploração de alimentos. 

É fundamental que o poder político abandone a sua ótica surrealista e 
trabalhe para  a  consecução  do  mínimo  bem-estar  geral  das  populações  
indígenas  e  não- indígenas, no plano físico e mental, sendo também direitos 
humanos primordiais, ao lado do direito à vida e à dignidade. 

Ao finalizar este trabalho, relembra-se a atualidade das palavras do polímata 
alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, que se confrontara com as idéias de Hobbes, 
Locke e Descartes ao fundamentar outro caminho para a humanidade, e pautar a 
noção de justiça aplicada à organização social, afastando o ―Princípio de Trasímaco‖ 
em prol da primazia do bem-comum e da paz social, que permitirá a vida em um 
mundo mais justo e igualitário, em que impere o respeito à vida, à dignidade e aos 
costumes das civilizações.  
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RESUMO 

O município de Dourados possui a maior população indígena do Mato Grosso do Sul, e 
este a segunda maior população desta raça do país.  Altos números de casos de 
violência nas aldeias tem sido recorrentes e ponto de desencontro de solução entre 
instituições do governo que não conseguem eficazmente controlar os crimes que 
assolam as comunidades indígenas. Desde 2009 no município de Dourados ocorre a 
notificação compulsória de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências, dentro 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).  Desta forma, grande 
parte das notificações, advindas das unidades de saúde, tem revelado a concentração 
das violências contra pessoas indígenas apesar destes representar cerca de 3 a 5% da 
população residente do município. Assim, esse trabalho objetiva a análise dessas 
notificações considerando essa uma questão complexa e multifacetada, que viola os 
direitos humanos, gerando danos à saúde física e mental das vítimas e para toda a 
sociedade. 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho destina-se informar e sensibilizar sobre as condições de violência 
e desigualdade para que os povos indígenas são submetidos a partir das notificações 
de Violência Doméstica, Sexual e Outras Violências. Esta é umas das fichas que são 
preenchidas nas unidades de saúde e que faz do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). Hoje no município de Dourados são 59 unidades de saúde que 
fazem o serviço de notificação continua deste agravo compulsório que foi teve sua 
inclusão a partir do ano 2009. 

No Estado de Mato Grosso do Sul, a população indígena é a segunda maior 
registrada por estado no Brasil sendo de aproximadamente 72.000 pessoas no ano de 
2010 segundo dados do censo realizado pelo IBGE (Instituto de Geografia e Estatística). 
No município de Dourados a população que se auto declara indígena no ano de 2010 é 
de 11.146 habitantes perfazendo um total de 5,69% da população total. 

 No início do século XX os indígenas foram fechados em pequenas terras 
indígenas demarcadas. Até a década de 1970 eles ainda eram capazes de migrar para e 
encontrar refúgio em terras não ocupadas. Mas, com a progressiva ocupação de 
grandes extensões de terra na região, incluindo margens do rio, com a produção 
intensiva de grãos de soja e trigo, este espaço foi sendo progressivamente reduzido. 
Desde então, mais e mais famílias indígenas foram forçados a ficar em terras 
demarcadas limitadas, reduzindo seriamente a sua capacidade de prover para si 
mesmos alimentos, água potável e etc.  

Existe uma onda de contrastes entre a riqueza que vem do campo com a 
sensação de desesperança dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, que 
respondem por cerca de 72 mil da população do estado de 2,4 milhões. Sua 
marginalização tem raízes nas políticas postas em prática na década de 1930, quando o 
governo encurralou os povos indígenas em pequenas reservas, com a intenção de abrir 
vastas áreas a colonos que no caso de Dourados foi representado pela CAND ( Colônia 
Agrícola de Dourados). Eles perderam seu território e passaram a viver em Aldeias, 
como Brand, (2007) aponta:    

 “A implantação dessa colônia trouxe, para os Kaiowá, problemas 
bem diversos daqueles criados com a Cia Matte Laranjeiras 
interessava-se somente pelos ervais nativos localizados dentro da 
terra dos Kaiowá e pela mão-de-obra necessária para a exploração da 
mesma erva. Confrontavam eles, agora, com colonos em busca de 
propriedades. Portanto, o conflito entre as comunidades indígenas e 
a CAN foi imediato e total[...] A CAN atingiu diretamente uma serie 
de Teka keiowá, em especial Panambi e Panambizinho."(Brand, 2007 
p.75,76) 

Com essa situação precária de vida, sem suas terras, sua tradição ameaçada 
doenças, desnutrição, alcoolismo, drogas, suicídios e homicídios vem aumentando e 
marcando a trágica situação desses povos em Mato Grosso do Sul. A violência física, 
violência psicológica, violência sexual, a destruição dos recursos naturais, a dominação 
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política e a violência institucional são alguns dos tipos de violência praticados contra os 
povos indígenas do país em Dourados. 

Casos de violência contra os povos indígenas não cessam. Acontece um número 
excessivo de violações dos direitos humanos concentrados no Mato Grosso do Sul, 
especialmente aqueles relacionados ao povos indígenas.  

 

METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM 
VIOLÊNCIAS  

 A partir de 2009, os dados de violências passaram a integrar o Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Após a implantação e conscientização 
da importância dessas informações para se conhecer a realidade desse assunto o 
número de notificações vem crescendo a cada ano. É o caso que ocorre em Dourados 
já que por apresentar uma grande população indígena, a segunda maior do estado, 
que permite uma análise especial as violências registradas nesse sistema.  

 Convém mencionar que para fins de notificação configura como definição de 
caso de violência no SINAN “o uso intencional de força física ou do poder, real ou em 
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (OMS, 2002)113. 

Os dados, portanto, foram captados por meio da Ficha de 
notificação/investigação individual de violência doméstica, sexual e/ou outras 
violências, que contém variáveis como o tipo de violência, a relação com o agressor, as 
lesões e encaminhamentos e tratamentos realizados nas vítimas e etc. A ficha é 
preenchida nos serviços de saúde e outras fontes notificadoras como centros de 
referência para vítimas de violência, e os dados são digitados no SINAN no nível 
municipal e transferidos para as esferas estadual e federal para compor a base de 
dados nacional 

Este trabalho foi realizado a partir de dados disponibilizados pelo Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no munícipio de Dourados. O SINAN, 
quando instalado em um computador, é um software que faz o armazenamento de 
informações em um banco de dados relacionados a uma lista de doenças e agravos 
que são de interesses epidemiológicos e por isso de notificação compulsória. Para 
tabulação dos dados foi utilizado o programa Tabwin, disponibilizado pelo ministério 
da saúde, que realiza a obtenção de informações, indicadores e operações estatísticas 
e aritméticas.  

                                                           
113

 Informação de definição de caso apresentada na ficha de notificação de Violência Doméstica, Sexual 
e/ou Outras Violências. Disponível em 
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/SinanNet/fichas/violencia.pdf . Acesso em 
05/08/2013. 
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 Além disso, as informações e dados de mortalidade foram tratados também no 
Tabwin. Os arquivos referentes aos dados das declarações de óbito foram adquiridos 
através de download no site do DATASUS (Departamento de Informática do SUS). Os 
dados de mortalidade disponíveis no site são alimentados pelo SIM (Sistema de 
Informação sobre Mortalidade) a partir do declarações de óbito. 

A VIOLÊNCIA CONTRA INDÍGENAS PRESENTE NAS NOTIFICAÇÕES DO SINAN EM 
DOURADOS 

 O presente trabalho apresenta, de maneira inicial, as primeiras análises acerca 
dos casos de violência contra indígenas notificados no munícipio de Dourados nos 
últimos anos. Revela, ainda, importantes diferenças e características do perfil 
epidemiológico da violência segundo gênero, permitindo conhecer com mais detalhes 
aspectos relacionados à vítima, ao evento notificado e ao agressor. 

Do total de 640 notificações de residentes em Dourados, registradas de 2009 
até o mês de julho de 2013, 167 são de vítimas da raça indígena o que resulta em 26% 
do total. Esse dado já exemplifica bem o grau de violência e descaso em que essa 
população vive, porque esta apresenta apenas cerca de 5,69% da população total e no 
entanto tem uma representatividade evidente dentro das notificações realizadas. E 
ainda a tendência que se verifica na tabela 01 é que ano após ano está ocorrendo 
crescimento de notificações que envolve os indígenas como vítimas. Em 2009 o 
sistema registrava 0 notificações da raça indígena, mas, a partir dos anos seguintes o 
aumento nítido tem refletido cada vez mais a realidade.  

Tabela 01: Notificações de Violência Doméstica, Sexual e ou Outras Violências por 
Raça 

Ano Ign/Em Branco Branca Preta Amarela Parda Indígena Total 

2009 4 16 1 0 7 0 28 

2010 39 21 7 0 14 9 90 

2011 17 44 10 1 39 28 139 

2012 29 71 12 3 37 63 215 

2013 11 42 6 4 38 67 168 

Total 100 194 36 8 135 167 640 

Fonte: SINAN – Sistema de Agravos de Notificação. 
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Organizador: Santos, D. J. 2013. 

Obs.: dados referentes aos residentes do município de Dourados/MS até mês 
de julho de 2013. 

 

Nos tipos de violência as que apresentam maiores números de casos são a 
violência física totalizando até o momento 139 casos (61,7%), violência sexual que 
registra 38 casos (16,8%), seguida pela violência psicológica/moral com 36 casos (16%). 
Ainda a violência de tortura apresenta 6 casos (2,7%), negligência/abandono com 4 
casos (1,8%) e violência econômico/financeira que registrou 2 casos (1,0%). A tabela a 
seguir demostra esses dados registrados por ano. 

Tabela 02: Tipos de Violências Notificadas Sofridas por Indígenas em Dourados/MS 

Ano Viol. 
Física 

Viol. 
Econo/Financeir

a 

Viol. 
Negli/abandon

o 

Viol. 
Sexual 

Viol. 
Psico/Moral 

Viol. 
Tortura 

201
0 

5 0 0 4 1 0 

201
1 

25 0 0 5 4 0 

201
2 

52 1 3 17 15 3 

201
3 

57 1 1 12 16 3 

Tota
l 

139 2 4 38 36 6 

Fonte: SINAN – Sistema de Agravos de Notificação. 

Organizador: Santos, D. J. 2013. 

Obs.: dados referentes aos residentes do município de Dourados/MS até mês de julho 
de 2013. 

 Quando as faixas etárias os casos se distribuem em quantidade maior entre as 
faixas que agregam as idade entre 10 a 49 anos (79,6%). Assim como também as 
violências se prevalecem em adultos e adolescente indígenas como mostra a tabela 03. 
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É no grupo de adolescentes que se concentra o maior número de mortes por causas 
externas (acidentes, homicídios e suicídios). As taxas de suicídio são inclusive mais 
altas em adolescentes indígenas revelando a vulnerabilidade social que aflige essa 
população. 

 

 

Tabela 03: Notificações de Violências Sofridas por Indígenas por Ciclo de Vida 

Ano  Criança  Adolescente Adulto Idoso Total 

2010 2 3 4 0 9 

2011 2 6 17 3 28 

2012 12 17 32 2 63 

2013 3 32 29 3 67 

Total 19 58 82 8 167 

Fonte: SINAN – Sistema de Agravos de Notificação. 

Organizador: Santos, D. J. 2013. 

Obs.: dados referentes aos residentes do município de Dourados/MS até mês de julho 
de 2013 

Como mostrado na tabela 04 mais de 80% dos casos de violências são sofridas 
por mulheres. Portanto, mulheres e meninas indígenas estão expostos a diversas 
formas de violência física, psicológica e sexual. Este é um obstáculo significativo à 
capacidade e potencial das mulheres e meninas indígenas para exercer os seus direitos 
de participar plenamente na sociedade. 

Tabela 04: Notificações de Violências por Sexo e Faixa Etária Sofridas por Indígenas 
em Dourados/MS 

Sexo <1 Ano 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30 e+ Total % Sexo 

Masculino 3 2 2 8 4 3 11 33 19,76 
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Feminino 6 2 4 27 19 25 51 134 80,24 

Total 9 4 6 35 23 28 62 167 100,00 

Fonte: SINAN – Sistema de Agravos de Notificação. 

Organizador: Santos, D. J. 2013. 

Obs.: dados referentes aos residentes do município de Dourados/MS até mês de julho 
de 2013 

O autor da agressão (tabela 05) é quase sempre do sexo masculino (84,2%) e 
apenas 13,7 % são mulheres as agressoras. O sexo masculino está sendo o principal 
agente na disseminação da violência seja física, sexual, psicológica.  

Entre os homens agressores a presença da suspeita do uso de álcool chega a 42 
% dos casos enquanto que em mulheres agressoras esse valor é de 12%. O consumo 
do álcool como provável causador da violência deixa mais evidente que este tem sido 
um dos problemas eminentes e que afeta bem mais os homens. O álcool permite que 
o agressor justifique o seu comportamento abusivo, como resultado do álcool. O álcool 
afeta a capacidade do usuário de perceber, integrar e processar a informação. Esta 
distorção no pensamento do usuário, mas pode aumentar o risco de que o usuário irá 
interpretar mal o seu parceiro ou o comportamento do outro. 

 

 

Tabela 05: Sexo do Autor da Agressão em Notificações de Violências Sofridas por 
Indígenas  

Ano Masculin
o 

% 
Masculino 

Feminin
o 

% 
Feminino 

Ambos 
sexos 

% Ambos 
sexos 

Tota
l 

201
0 

5 62,5 3 37,5 0 0,0 8 

201
1 

20 91 2 9 0 0 22 

201
2 

46 88,5 4 7,7 2 3,8 52 

201 46 81 10 18 1 2 57 
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3 

Tota
l 

117 84,2 19 13,7 3 2,2 139 

Fonte: SINAN – Sistema de Agravos de Notificação. 

Organizador: Santos, D. J. 2013. 

Obs.: Excluindo-se casos ignorados ou em branco, dados referentes aos residentes no 
município de Dourados/MS até mês de julho de 2013. 

 A tabela 06 traz o local de ocorrência das violências e se destaca que tanto as 
vítimas masculinas e femininas sofrem grande quantidade de episódios violência em 
suas residências (73,48%) sendo que logo após, na via pública, também acontece 
bastante episódios (17,42%). 

  Tabela 06: Local de Ocorrência das Violências Sofridas por Indígenas 

Local de Ocorrência Masculino Feminino Total % local de Ocorrência 

Residência 16 81 97 73,48 

Habitação Coletiva 1 2 3 2,27 

Escola 1 2 3 2,27 

Bar ou Similar 0 2 2 1,52 

Via pública 9 14 23 17,42 

Comércio/Serviços 1 0 1 0,76 

Outros 0 3 3 2,27 

Total 28 104 132 100,00 

Fonte: SINAN – Sistema de Agravos de Notificação. 

Organizador: Santos, D. J. 2013. 

Obs.: dados referentes aos residentes do município de Dourados/MS até mês de julho 
de 2013. 
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A recorrência das agressões ou violências possui um alto valor com quase 40 % 
dos casos registrados no sexo feminino. Como a maior parte dos episódios de 
violências são causados pelo cônjuge quando se leva em conta apenas o sexo feminino 
pode-se compreender que a recorrência acontece pela convivência diária com 
agressor. 

Tabela 07: Ocorrência Anteriores das Violências em Indígenas 

Ocorreu Outras Vezes Masculino Feminino Total 

Ign/Branco 11 52 63 

Sim 5 52 57 

Não 17 30 47 

Total 33 134 167 

Fonte: SINAN – Sistema de Agravos de Notificação. 

Organizador: Santos, D. J. 2013. 

Obs.: dados referentes aos residentes do município de Dourados/MS até mês de julho 
de 2013 

 A maioria dos episódios de violência contra indígenas ocorre contra pessoas do 
sexo feminino (81,5%) e o maior responsável por essa violência é o cônjuge (37,4%). O 
agressor também pode ser Amigos/Conhecidos (12,9%), Desconhecidos (9,1%) e etc. 
As mulheres foram vítimas de violência no domicílio e de violência de repetição em 
maior proporção comparativamente aos homens. Nos episódios relacionados aos 
homens a maioria sofreu violência de desconhecidos com 11 casos registrados tendo 
uma dimensão bem diferente dos agressores em mulheres. 

Tabela 08: Vínculo/grau de Parentesco do Agressor com a Pessoa Atendida por Sexo 

Sexo Masculino Feminino Total 

Cônjuge 2 49 51 

Outros Vínculos 7 19 26 

Desconhecidos 11 12 23 
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Amigos/Conhecidos 2 17 19 

Pai 2 9 11 

Mãe 3 4 7 

Ex-cônjuge 1 4 5 

Irmão(a) 0 4 4 

Padrasto 0 3 3 

Cuidador(a) 0 2 2 

Filho(a) 0 2 2 

Namorado 0 2 2 

Própria Pessoa 1 1 2 

Ex-namorado 0 1 1 

Madrasta 0 1 1 

Pessoa com Relação Institucional 0 1 1 

Total 29 131 160 

Obs.: dados referentes aos habitantes residentes no município de Dourados/MS. 

No presente diagnóstico, as mulheres foram agredidas por amigos/conhecidos 
e principalmente por parceiros conjugais, enquanto que os homens sofreram violência 
cometida por desconhecidos. Existe a maior participação de agressores do sexo 
masculino e conhecidos da vítima quando se investiga as violências contra indígenas. 
No presente trabalho, as mulheres foram mais frequentemente vítimas de violência 
física, psicológica, negligência, financeira, sexual e tortura do que os homens. 

 

 

Tabela 09: Causa Determinantes em Óbitos de Indígenas Residentes em 
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Dourados/MS 

Causas 
Determinantes 1

9
9

8 

1
9

9
9 

2
0

0
0 

2
0

0
1 

2
0

0
2 

2
0

0
3 

2
0

0
4 

2
0

0
5 

2
0

0
6 

2
0

0
7 

2
0

0
8 

2
0

0
9 

2
0

1
0 

2
0

1
1 T

ot
al 

Homicídios 0 1 12 7 6 7 7 8 5 15 9 7 10 15 
10
9 

Suicídios 0 5 5 10 3 9 7 7 12 11 13 6 3 8 99 

Doenças infec 
intest 

0 5 18 5 6 11 13 6 5 7 4 9 6 1 96 

Desnutrição 1 5 9 18 8 12 11 9 1 3 1 2 2 1 83 

Pneumonias 1 9 13 5 7 6 6 2 2 3 4 11 3 6 78 

D. 
cerebrovascular

es 
0 0 8 3 4 5 5 6 4 6 2 3 3 2 51 

Acidentes de 
transito 

transporte 
0 2 0 2 1 3 4 1 2 2 6 1 5 4 33 

Outros 
acidentes 

0 0 5 5 3 2 3 3 1 1 4 3 1 2 33 

Infarto agudo do 
miocárdio 

0 1 2 2 0 1 3 3 3 2 3 8 3 1 32 

Mal definidas 1 5 7 6 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 27 

Afec. 
respiratorias RN 

0 1 7 2 2 1 3 0 5 1 0 1 2 1 26 

Demais causas 
perinatais 

1 2 1 5 0 1 1 1 1 2 2 5 3 0 25 

Tuberculose 0 3 5 0 2 1 1 0 0 3 1 2 0 4 22 
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Insuficiência 
Cardíaca 

0 2 4 0 2 1 0 3 4 0 2 3 0 1 22 

Cirrose e 
doenças 

crônicas fígado 
0 0 1 3 0 0 3 1 1 3 0 3 3 2 20 

Alcoolismo 0 0 1 0 3 0 2 1 1 2 1 2 0 3 16 

Septicemia 2 4 2 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 15 

Miocardiopatias 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 1 0 4 2 14 

Aids 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 2 3 13 

Bronquite, 
enfisema, asma 

0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 1 1 3 13 

Quedas 0 0 1 0 1 0 3 0 4 0 1 1 0 2 13 

Hipoxia intra-
uterina/asfixia 

nascer 
1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0 0 1 11 

D. hipertensivas 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 4 10 

Prematuridade 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 

Neoplasia 
estômago 

0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 8 

Neoplasia colo 
de útero 

0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 8 

Outras doenças 
isquem coracao 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 8 

Anom. 
congênitas sist 

nervoso 
0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 1 0 8 
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D. membrana 
hialina 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 7 

Anom 
congênitas 

coração e circ. 
0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 7 

Diabetes 
mellitus 

1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 6 

Outras doenças 
pulmão 

1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 

Gravidez parto e 
puerpério 

0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 6 

Neoplasia fígado 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 

Infeccoes espec. 
período 

perinatal 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 

Leucemias 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 

Anemias 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 

Neoplasia 
esôfago 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 

Neoplasia 
Pulmão 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Meningites 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Demais 
anomalias 
congênitas 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Insuficiência 
renal 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
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Lesões intenc. 
indeterminada 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Neoplasia útero 
porção n/esp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

D. circulação 
pulmonar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Ateroesclerose 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Anom 
congenitas ap 

digestivo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Demais causas 
de morte 

0 5 7 8 9 9 6 10 8 10 18 15 6 9 
12
0 

Total 11 55 
11
7 

91 66 87 94 80 74 87 84 96 68 82 
10
92 

Fonte: SIM - Sistema de Informação Sobre Mortalidade. 

Organizador: Santos, D. J. 2013. 

Obs.: dados referentes aos residentes do município de Dourados/MS. 

Presente nas principais causas de óbitos de indígenas está a confirmação que as 
quatros maiores causas de morte que são homicídios, suicídios, doenças infecciosas 
intestinais e desnutrição representam a consolidação de uma trágica realidade que 
leva diariamente a perda de vidas, agressões, estrupo e etc. A alta quantidade de 
suicídios mostra um povo descrente das perspectivas de melhores condições de vida. A 
desnutrição mostra uma contradição onde na terra que se produz enorme riquezas 
para poucos está faltando para produzir alimentos para muitos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados aqui apresentados, conclui-se que a violência contra 
indígenas no município de Dourados foi mais preponderante no sexo feminino, este 
sendo vítima quase sempre do cônjuge ou de pessoas de convívio próximo 
representada por amigos e/ou conhecidos. Mesmo com necessidade de 
aperfeiçoamento e conscientização para que se faça a notificação, os dados 
apresentados mesmo de um período curto gerou informações que contribuem para 
que se conheça a grave situação de violência que os indígenas padecem e ainda 
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avançar na concretização e avanço das organizações de apoio às vítimas, 
monitoramento e prevenção dos casos de violência contra indígena.  

Têm se demonstrado, ano após ano, que a violência é sistemática, em uma 
base diária, que afeta populações inteiras, comunidades e indivíduos, em todas as 
regiões do Brasil, e, além disso, que os responsáveis, na maioria dos casos, 
permanecem impunes. Geralmente os autores de tais práticas procuram explorar 
economicamente as terras indígenas e seus recursos naturais e para conseguir isso, 
eles não medem força. Outras formas de violência são praticados por agentes dos 
próprios poderes públicos, por meio de omissões ou negligência em deveres e 
responsabilidades atribuídas a eles, tais como saúde, educação, demarcação de terras 
eficaz, monitoramento e proteção das terras indígenas e dos povos no Brasil. 

Como restrição do presente estudo, pode-se descrever o pequeno número de 
notificações, dificultando a elaboração de um panorama geral sobre a situação de 
violência contra indígenas em Dourados. No primeiro ano de notificação compulsória 
desse agravo não ouve nenhuma notificação onde a raça fosse indígena mas isso foi 
mudando no decorrer dos anos posteriores onde os episódios notificados vem 
crescendo. Essa verificação evidencia a significativa subnotificação da violência na 
população, pois outras fontes de informação como a polícia e a mídia denunciam a 
ocorrência desse agravo habitualmente. Dentre as razões que explicam a 
subnotificação estão a dificuldade de denúncia da violência seja por medo ou 
vergonha e o despreparo dos profissionais de saúde para investigar os casos 
corretamente. 

O Estado e toda a sociedade deve transformar sua percepção dos povos 
indígenas pois é isso que tem causado o descaso e o preconceito que impede que 
estes tenham uma vida mais digna e com cumprimento de seus direitos. Eles não 
podem ser vistos e tratados como um obstáculo ao desenvolvimento ao econômico. É 
preciso haver uma profunda valorização da contribuição da matriz indígena para a 
formação da identidade nacional e da forma sustentável dos povos indígenas de 
conviver com a natureza. O Estado brasileiro deve reconhecer os povos indígenas nos 
programas que visam proporcionar o crescimento e desenvolvimento para o país. 

A presença dos povos indígenas torna-se um obstáculo para aqueles que 
buscam o desenvolvimento a qualquer custo que favorece apenas as grandes 
empresas e as empresas agrícolas, exigindo a liberação de terras para o cultivo de 
monoculturas. A presença de povos indígenas só pode ser avaliado se reivindicar para 
um desenvolvimento orientado para a vida, a paz, a preservação do meio ambiente, o 
respeito pelo outro e o bem-estar social. 

Enfim sociedade não pode mais tolerar a omissão, a negligência e a 
subserviência das autoridades públicas, segmentos da indústria agrícola, as usinas de 
cana-de-açúcar, o setor de mineração, os grandes proprietários de terra e os 
madeireiros. Ela não pode mais tolerar a intolerância e preconceito que contamina as 
cidades e regiões transformando seus habitantes contra as comunidades indígenas 
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que vivem em condições precárias de vida sem o ter o mínimo de serviços, como de 
saneamento e saúde, que lhe garante dignidade.  
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RESUMO 

Na Idade Média a família era constituída com o casamento, união entre casais 
onde os vínculos biológicos e  afetivos eram  mais  valorizados. Atualmente esse  
conceito vem  se transformando no Brasil e famílias dissidentes lutam por sua 
visibilidade. Dessa forma, a Psicologia pode se pronunciar sobre as famílias 
dissidentes, mas ela não está conseguindo dar conta de tantas expressões sexuais 
e de  gênero e das  famílias que hoje gritam por sua visibilidade. A homofobia é 
um dispositivo de controle social e cultural caracterizado pelo “medo ou rejeição da 
homossexualidade” com vistas à manutenção da heteronormatividade. Esses 
indivíduos lutaram e lutam para que seus direitos sejam assegurados. Hoje, eles são 
amparados pela Lei e já podem se casar. Passaram a ter os mesmos benefícios que 
os casais que  vivenciam  a  heterossexualidade.  Esse  fato  também  resulta  na  
abertura  com  mais facilidade para a adoção de crianças/adolescentes que ainda 
não é permitida por esses casais. Nessa perspectiva, este artigo objetiva descrever 
teoricamente sobre famílias dissidentes à heteronormatividade que estão presentes 
em nossa sociedade lutando pela sua visibilidade e pelo direito a adoção. 

 

Palavras - chave: Adoção; Direitos Humanos; Homofobia; 
Psicologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na Roma antiga, a família era constituída por um chefe e os sujeitos 
pertencentes a ela, ou seja, esposa, filhos, agregados, servos e escravos. Aos poucos, 
mudanças ocorreram e somente os filhos do casal, juntamente com a esposa, 
passaram a constituir a família. 

Segundo Zambrano (2006a), a família da  Idade Média passou a ser 
formalmente constituída com o casamento, onde os vínculos biológicos e afetivos 
eram mais valorizados. E com o decorrer do tempo, ela passou a ser “o lugar onde se 
exercia o poder, o instrumento do controle político e da regulação econômica” 
(p.12). Com isso, o casamento deixou de ser um sacramento religioso e tornou-se um 
contrato civil. 

Em 1804, com o Código Napoleônico, a filiação tornou-se cada vez mais 
dependente ao matrimônio. O intuito do casamento e da família era fortalecer o 
vinculo entre seus membros, sobretudo a aliança do pai à criança. Com isso, o que 
constitui uma família é a relação entre seus membros, onde a criança está no centro 
e os pais, ao redor. 

No século XX, a família continuou a se transformar. No Brasil, 

“... um exemplo emblemático dessas transformações na esfera da família foi 
a aprovação, em 1977, depois de anos de tramitação no Congresso Nacional, da lei 
que facultou às pessoas casadas o direito de se divorciarem, superando as fortes 
resistências da Igreja Católica e de setores conservadores da sociedade” (MELLO; 
GROSSI; UZIEL, 2009, p.163). 

Esses setores conservadores apontaram que o divórcio provocaria uma 
oscilação na sociedade e na instituição familiar. Contudo, isso não ocorreu. A 
família continuou presente na sociedade no século XX. 

A Constituição Federal percebe como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Ela também reconhece a união 
estável entre pessoas de sexo masculino e feminino como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento (BRASIL, 1988). 

As famílias dissidentes , por outro lado, são formadas a partir de pessoas que 
não vivenciam a heterossexualidade, ou seja, a partir de pares do mesmo sexo e 
seus filhos (as). Zambrano (2006b) aponta quatro maneiras que esses indivíduos têm 
para exercerem a parentalidade. São elas: (i) filhos possuídos a partir de uma 
vivencia heterossexual anterior; (ii)  pela  adoção,  podendo  ser  legal  ou  informal;  
(iii)  através  de  novas  tecnologias reprodutivas, possibilitando o nascimento de 
filhos biológicos; (iv) e pela co-parentalidade, na qual os cuidados cotidianos são 
exercidos de forma conjunta e igualitária pelos parceiros, podendo aparecer 
entrelaçada com as formas de acesso citadas anteriormente. 



 

- 442 - 

 

Sobre a adoção, é possível apontar que seu entendimento varia em função 
da cultura e do país no qual ela é analisada. Na polinésia francesa, por exemplo, a 
prática da adoção é uma regra social, sem que hajam níveis sutis de exclusão como é 
possível encontrar nas culturas afetadas pela tradição cristã (TEIXEIRA-FILHO, 2010). 

No Brasil, a Lei nº 12.010/2009 assegura a qualquer indivíduo maior de 18 
anos tem o direito de solicitar a adoção de crianças ou adolescentes (BRASIL, 
2009). Mas apesar dessa lei não abordar a orientação sexual do indivíduo, várias 
instituições se pronunciam contra a deliberação da adoção quando o indivíduo não 
vivencia a heterossexualidade. 

A Igreja Católica e outras ordens religiosas não reconhecem a união 
homossexual e proferem discursos discriminatórios (TOLEDO, 2008). Muitos deles 
tratam o dissidente da heterossexualidade como um fenômeno moral e social 
preocupante, solicitando aos interessados a requerer a decência sobre o patrimônio, 
a família e a sociedade a serem contrários ao surgimento de projetos de Leis a favor 
do casamento e a adoção entre pessoas dissidentes da heterossexualidade. 

No campo jurídico, os direitos à conjugalidade entre indivíduos do mesmo 
sexo e à adoção de crianças/adolescentes só ocorrem por via judicial e após anos 
de tramitação no poder judiciário. 

Diante de toda essa problemática, pares do mesmo sexo optavam pela 
adoção individual de crianças, pois “existe o temor da recusa se o pedido for feito 
pelo casal, quando ficaria explicitada a homossexualidade” (ZAMBRANO, 2006a). Foi 
o que aconteceu com Carlos Henrique Souza Cruz (Diário de Natal, 2011), que 
afirmou que “sabia que seria mais difícil se entrasse com o processo em nome dos 
dois”. 

Contudo, casais formados por pares do mesmo sexo estão conseguindo, após 
anos de processo aos juizados, adotar crianças ou adolescentes. O psicólogo Carlos 
Henrique Souza Cruz entrou com um pedido de adoção de uma criança e apesar de 
ter um relacionamento estável, de mais de 11 anos, com Vagner da Mata, ele optou 
por entrar com o processo de adoção apenas em seu nome. Depois de passar por 
todo o procedimento de entrevistas com psicólogos e assistentes sociais, aguardou 
por dois anos sem nunca ter sido contatado. Em uma visita a um abrigo ele se viu 
uma menina de 5 anos de idade, que tinha uma irmã de 3 anos e mesmo assim ele 
deu início ao processo de adoção das duas irmãs. O juiz da vara na época do 
processo perguntou se ele gostaria de colocar o nome do companheiro no pedido 
de adoção. Carlos aceitou. A demora para a guarda definitivas das meninas foi 
grande, mas com sucesso. 

Nessa perspectiva, este artigo objetiva descrever teoricamente sobre famílias 
dissidentes à heteronormatividade que estão presentes em nossa sociedade lutando 
pela sua visibilidade e pelo direito a adoção. 

2 DESENVOLVIMENTO 
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O exercício da adoção é muito antigo e outras configurações familiares 
também. Mas hoje a questão é a luta pela visibilidade que essas famílias dissidentes 
almejam alcançar. E sobre essa questão a psicologia não possui uma teoria para 
defender esses indivíduos de psicólogos que acreditam que a homossexualidade é 
um desvio de comportamento e necessita de tratamento. A psicologia não consegue 
abraçar essa diversidade, não existe muitos estudos sobre esse tipo de família. Até o 
processo de adoção é pautado em um modelo heterossexual. Então, para quem a 
psicologia recorre ao deferir ou indeferir uma adoção? 

Uziel (2002) realizou um estudo sobre adoção por indivíduos dissidentes à 
heterossexualidade  e constatou que os discursos psicológicos possuíam muitas 
preocupações e equívocos. Existiam profissionais que vinculavam gênero à 
sexualidade. Outro ponto encontrado foi que o profissional não explorava à origem 
da homossexualidade e tão pouco esclarecia a relação entre essa origem e a maneira 
como o sujeito lida com a homossexualidade. Citando um trecho de um psicólogo 
participante da pesquisa realizada por Uziel (2002) que falava que: 

‘O homossexual é uma entidade muito abstrata, eu acredito que haja 
modos... a opção sexual pode passar por motivos diversos, então, é interessante 
saber como a pessoa define essa opção, porque isso também vai dizer do modo 
como essa pessoa vai se relacionar como sexo oposto, o que pode ser importante no 
modo como a criança  vai se inserir nesse desejo (P2)’ (p.120). 

O termo adotar vem do latim adoptare, cujo significado pode ser traduzido 
para as expressões escolher, perfilhar, dar o seu nome a, optar, ajuntar, escolher ou 
desejar. 

A prática da adoção ocorre com diferentes funções. Em sociedades ditas 
tradicionais, as principais funções são a necessidade de sobrevivência e reprodução 
do grupo; melhorar posições sociais; equilibrar os sexos; proteger a criança; 
interesse econômico; dar sustento a pais idosos ou isolados; criar novas relações 
entre grupos ou dar manutenção às antigas; substituição do infanticídio, etc.” 
(LEBLIC, 2012) 

A Convenção dos Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das 
Nações Unidades (ONU, 1989), por outro lado, determina que o interesse maior da 
criança seja considerado primordial para a adoção. Isto é, a adoção é uma 
proteção especial alternativa para os casos em que o menor de 18 anos encontra-
se em privação, temporária ou definitiva, do ambiente familiar. 

No Brasil, a adoção é um processo legal que consiste em transferir os 
direitos e deveres de pais biológicos para uma família substituta. Com isso, 
transfere-se para essas crianças ou adolescentes os direitos e deveres de filho. Esse 
processo se dá somente quando forem esgotados todos os recursos oferecidos para 
que a convivência com a família biológica original seja mantida (AMB, 2009). 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) aponta que podem 
adotar crianças pessoas maiores de 18 anos, independente de estado civil, 
orientação sexual e que sejam16 anos mais velhas que o adotando. Além disso, para 
o caso de adoção conjunta, é indispensável que os adotantes mantenham união 
estável, comprovando a estabilidade da família. O deferimento da adoção é dado 
apenas quando houver reais  vantagens para o adotando e fundar-se em motivos 
legítimos, sendo necessário considerar sua opinião, quando possível. 

Para a realização da adoção, o Estado mantém, em cada comarca ou foro 
regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e 
outro de pessoas interessadas  na  adoção.  As  crianças  privadas  do  convívio  da  
família,  por  sua  vez,  são colocadas sob a guarda de uma família cadastrada em um 
programa de acolhimento familiar enquanto aguardam a adoção. E para a inscrição 
de postulantes à adoção, é necessário um período de preparação psicossocial e 
jurídica, orientado por uma equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude. 

Dentre os preconceitos que permeiam o âmbito da adoção, destaca-se que 
quando a pessoa que pleiteia a adoção é um dissidente da heteronormatividade, o 
que fica explícito quando se trata de uma família dissidente, várias organizações se 
pronunciam contra a deliberação da adoção. O reconhecimento da união de estável 
de indivíduos do mesmo sexo pelo STF torna a adoção para esses casais algo não tão 
restrita como era há algum tempo (DIAS, 2011). E vai ser mais revisto ainda com a 
aprovação do casamento em alguns estados brasileiros. 

A adoção por esses familiares tem sido bem debatida, tendo como foco a 
questão do bem estar das crianças (ARAUJO, et al.; 2007; FUTINO; MARTINS, 2006; 
FRANCA, 2009; ZAMBRANO, 2006b). Todos os autores citados anteriormente 
resgatam hipótese de que essas famílias podem trazer prejuízo para as crianças e 
que elas necessitam de um casal que vivenciem a heterossexualidade para que seja 
construída a noção da diferença entre os sexos. Há também a afirmação de que a 
criança poderia sofrer déficit no seu desenvolvimento psíquico ou dificuldade na 
identidade sexual por não ter um modelo do mesmo sexo. 

A união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida pelo Supremo 
Tribunal Federal em 5 de maio de 2011. Posteriormente o casamento passou a ser 
permitido em 13 Estados Brasileiros. E em 14 de maio de 2013 o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), por sua vez, aprovou a resolução que dispõe sobre a habilitação, 
celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, 
entre pessoas de mesmo sexo em todo o país. 

De acordo com o Censo 2010, existem mais casais formados por mulheres 
(53,8%) do que por homens (46,2%).   Segundo o IBGE, a grande maioria desses 
casais (52,6%) concentram-se na região Sudeste, principalmente nas metrópoles de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Posteriormente, nas regiões Nordeste (20,1% do total) e 
Sul (13%). O Centro-Oeste tinha 8,4% dos casais, e o Norte ficava com 5,9%. 
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A homofobia é um dispositivo de controle social e cultural caracterizado 
pelo “medo ou rejeição da homossexualidade” com vistas à manutenção da 
heteronormatividade. Esse receio é “um fenômeno cultural que está longe de ser 
universal, e que assume diferentes formas  e  significações  segundo  o  contexto”  
(CASTAÑEDA, 2007,  p.81).  A  homofobia também  pode ser  entendida como um  
princípio ideológico, uma  atitude, um  sistema  de crenças e valores que provoca 
dor a milhões de pessoas por ter orientação sexual diferente da maioria e quer se 
manifestar em seu ambiente para a vida pessoal, familiar e social (LÓPEZ, s/d, p.2). 

Para López (s/d), a homofobia atua em quatro graus inter-relacionados de 
pensamento. O primeiro é a Homofobia pessoal, a qual reflete um sistema de 
pensamento (viés) onde as minorias sexuais não podem fazer nada para mudar sua 
situação lamentável, incluindo o ódio contra eles, devido a eles serem 
psicologicamente ou geneticamente defeituosos e também porque os seus 
comportamentos e desejos não serem naturais, mas imorais ou simplesmente um 
reflexo do pecado desagradável. A Homofobia interpessoal, por outro lado, acontece 
quando as relações entre as pessoas são determinadas pelo preconceito. O 
resultado é a discriminação na forma de insultos, ridicularizarão ou isolamento de 
seus pares, amigos, família, etc. A Homofobia Institucional é mais ampla, 
ocorrendo por meio de declarações discriminatórias de governos, empresas, 
instituições de ensino ou religiosas, etc. Por último, a Homofobia Cultural  está  
expressa  em  normas  sociais  e  códigos  de  comportamento  que perpetua a 
discriminação e a opressão, tais como pensamentos e atitudes negativas para com 
as dissidentes sexuais. 

A homofobia também pode ser encontrada nas práticas psicológicas que 
afirmam ser possível “curar” a homossexualidade (LINHARES & D’ALMEIDA, 2009). 
Rosângela Alves Justino, por exemplo, afirmou conhecer “pessoas que deixaram as 
práticas homossexuais. E isso  lhes  trouxe  conforto.  Perderam  a  atração  
homossexual,  que  foi  se  minimizando. Deixaram de sentir o desejo por intermédio 
da psicoterapia e por outros meios” (LINHARES & D’ALMEIDA, 2009). 

Os  indivíduos crescem  vivenciando a  heterossexualidade e  aprendem  a  
rejeitar  o erotismo dissidente e a dissidência de gênero. Os indivíduos dissidentes 
são estigmatizados, invisibilizados, excluídos, agredidos, segregados, interditados, 
rejeitados ou excluídos (TOLEDO, 2013). 

Os casais formados por pares do mesmo sexo tiveram seus direitos 
violados, mas agora isso vem mudando. A situação muda a partir do casamento civil. 
Esses casais passarão a ter certidão de casamento, poderão mudar o nome e ter 
outros direitos que o casamento civil permite. 

Mas e a Psicologia onde fica nisso tudo? A Psicologia é um saber que 
responde sobre o humano. Assim como as outras áreas de conhecimento que fazem 
interface com as práticas Psis (psiquiatria, psicanálise, antropologia), estuda a 
subjetividade humana e seus principais constituintes. 
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Tradicionalmente nesse contexto a psicologia é chamada a opinar e a se 
pronunciar sobre essas famílias formadas por pares do mesmo sexo e sobre o direito 
delas adotarem crianças/adolescentes. 

Mas  psicologia  não  está  conseguindo  abarcar  toda  essa  mudança.  
Diante  da emergência de tantas expressões sexuais e de gênero a psicologia 
necessita rever os seus conceitos. Suas teorias necessitam acompanhar essa nova 
sociedade transcontemporânea. 

A presença da Psicologia na adoção é relevante, pois esse processo é 
caracterizado por dificuldades  e   preconceitos  que  podem  acarretar  na  
desmotivação  ou  aumento  das dificuldades (GONDIM, 2008). Da perspectiva da 
criança, a Psicologia também é necessária, pois se sabe que crianças privadas 
parcialmente de atenção, cuidados e afeto podem sofrer distúrbios nervosos e ter 
prejuízo na construção de uma personalidade estável. Nesse sentido, Boing (apud 
BOING; CREPALDI, 2004) afirma que “a privação quase que total, observada, por 
vezes, em instituições de abrigos, creches, hospitais, aumenta a severidade dos 
danos no desenvolvimento psicoafetivo, denominada ‘hospitalismo’” (p.213). 

Essa pesquisa se faz necessária, pois os arranjos familiares se organizaram de 
forma não consonantes aos paradigmas explicativos da psicologia e a psicologia 
necessita dar uma resposta. 

 

3 CONCLUSÃO 

Boa parte de nossa sociedade ainda está presa ao modelo binário 
(homem/mulher, masculino/feminino, heterossexual/homossexual) e isso se deve 
as construções sócio- históricas, políticas e culturais estabelecidas com o passar dos 
tempos. Essa forma de enxergar o mundo só faz gerar a exclusão das sexualidades 
dissidentes. 

Não cabe mais olhar o indivíduo da mesma forma que antes e estigmatizar. 
As teorias psicológicas, a psicopatologia e a sexologia necessitam acompanhar a 
mudança que vem ocorrendo nas expressões sexuais e de gênero e assim se 
aproximarem da ideia da estilística da existência criada por Foucault. Para que 
outras formas de existência, de afetos e de amor pelo diferente e pelo dissidente 
sejam respeitadas e deixem de serem classificadas, reduzidas e patologizadas. 

Todos os dias podemos encontrar agressões verbais e físicas aos dissidentes à 
heteronormatividade. Recentemente surgiu o projeto chamado "cura gay" pela 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Mas curar 
quem? Não existe cura para o que não é considerado doença. E o Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) considerou um retrocesso a aprovação do projeto chamado "cura 
gay". Em 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a homossexualidade 
do rol de doenças. 
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Esse retrocesso pode ser considerado um desrespeito aos indivíduos 
mencionados nesse texto. Percebe-se aqui uma violação dos direitos humanos. E a 
Psicologia é uma ciência que tem um importante papel na luta pelos direitos 
humanos e na criação de políticas públicas que combatam a homofobia, pois, 
homofobia não é somente violência física, mas também discursos e omissões. 
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REFEXÕES SOBRE GÊNERO E TRABALHO: AS REDES DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA COMO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 

 
Grazihely B. F. dos Santos Paulon (UFGD) 
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RESUMO 

Historicamente as relações sociais entre mulheres e homens são desiguais. Neste 
artigo analisamos as alternativas encontradas por elas para a transformação de suas 
realidades, no campo externo como no âmbito doméstico. Para as mulheres, 
independente do período histórico, as oportunidades de bons empregos e salários 
justos foram (e são) menores que para os homens. Tampouco, as atividades 
domésticas diminuíram ou foram entendidas como responsabilidades de ambos. Neste 
sentido, o artigo discute o surgimento da Economia Solidária enquanto alternativa 
para a geração de trabalho e renda para grupos excluídos, nos quais a maioria é 
composta por mulheres. A Economia Solidária tem como berço as lutas de diversos 
movimentos sociais. Da década de 1970 a 1990 as lutas e estratégias dos movimentos 
sociais se diversificaram, mas continuam ativas na busca de respostas e soluções para 
as desigualdades sociais. A partir da década de 1990, os movimentos sociais passam a 
usar o diálogo com o Estado e outras entidades como estratégia de suas ações. Neste 
período, alguns estados e municípios constroem políticas públicas de incentivo as 
redes de Economia Solidária como parte de programas de inclusão social. Configuram-
se como novos/as atores/atrizes importantes neste período histórico as ONG’s, que 
ganham maior visibilidade que os movimentos sociais. Estes grupos sociais, 
independentes de sua nomenclatura, constroem propostas para a inclusão social. A 
Economia Solidária surge no contexto de ampliação e modificações dos métodos de 
ação de movimentos sociais, caracterizando-se como um novo arranjo social, uma 
proposta de produzir e consumir que seja paralela, mas ao mesmo tempo ligada, ao 
sistema capitalista. Seus princípios de igualdade e solidariedade são os alicerces para a 
construção de uma vida em sociedade na qual todos/as possam participar 
indistintamente e consumir conscientes que nossas ações geram consequências para 
toda a sociedade. 

 

Palavras - chave: Economia Solidária; Mulheres; Relações de Gênero; Políticas Públicas 
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1 REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO FEMININO 

É fato que o trabalho, remunerado ou não, esteve presente, ao longo da 
história, na vida das mulheres, tanto na esfera pública quanto privada. Nesse sentido, 
o que se diferencia são os tipos de trabalhos e suas contrapartidas ou remunerações 
em cada contexto histórico. As mulheres pobres trabalharam desde o início da 
formação da sociedade brasileira como escravas, vendedoras ambulantes, amas de 
leite, parteiras, curandeiras, cozinheiras, costureiras, etc, exercendo uma série de 
funções desvalorizadas pela sociedade principalmente no fim do século XVIII e início 
do XIX. Durante o período de industrialização, tornaram-se a principal mão-de-obra 
nas fábricas por ser a mais barata. 

Se nos séculos XVIII e XIX, o trabalho feminino não era bem visto, mesmo 
quando necessário para a manutenção do lar das famílias pobres, já nos séculos 
seguintes, o espaço público reconhece a presença das mulheres no mercado de 
trabalho, ainda que nas relações de trabalho as mulheres continuem a ganhar menos e 
terem menos prestígios que os homens. 

Nos séculos XX e XXI, marcados pela globalização e desenvolvimento 
tecnológico, há um conjunto de mulheres pobres atuando como empregadas 
domésticas a baixo custo e sem benefícios sociais. Isso ocorre mesmo que, neste 
período, possamos observar um crescimento da participação feminina em diversas 
áreas de atuação e também transformações significativas nas concepções da 
sociedade em relação ao trabalho feminino. 

Todavia, percebemos a manutenção das desigualdades entre as próprias 
mulheres tendo como fator principal a classe social. As oportunidades das mulheres 
pobres continuam escassas e suas condições de trabalho precárias. 

Apesar de todo esforço feito pelas mulheres pobres para manterem a casa, 
tornando-se muitas vezes a fonte do sustento principal do lar, seu trabalho era (e 
muitas vezes ainda é) considerado um suplemento à renda masculina, tanto pela 
sociedade em geral quanto para elas mesmas. Em razão do significado de trabalho ter 
uma construção sexuada, o feminino, mesmo quando vital para a família, foi 
estereotipado como uma “ajuda” e desta forma ocultado. 

As mulheres, ao tentarem modificar sua condição social, carregam um peso 
ainda maior que o dos homens, haja vista que possuem as ditas “duplas jornadas”. 
Estas não se desvinculam de suas obrigações “naturais”, como cuidar da casa e das 
filhas e filhos, e ainda lutam constantemente pelo reconhecimento de seu trabalho e 
de sua contribuição no lar. 

Desta forma, observamos que o crescimento do trabalho feminino ao longo da 
história e as transformações decorrentes da aceitação das mulheres em postos de 
trabalho ou profissões antes ocupados apenas por homens, não significou uma real 
transformação no papel masculino no que diz respeito à divisão de tarefas no convívio 
familiar. 
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Apesar de se acreditar numa transformação sobre o trabalho feminino, 
afirmada constantemente pela mídia e confirmada por estatísticas e indicadores 
econômicos e sociais que apontam para uma ruptura na maneira de conceber o 
trabalho feminino, não observamos transformações nas funções ditas como 
“tradicionalmente femininas”. Embora as lutas feministas tenham conquistado para as 
mulheres mais acesso à educação, melhores condições de trabalho e salários, 
participação social e política, a maioria das mulheres permanece com “uma face 
voltada para o lar e a outra para a rua”, num grande esforço de sobrevivência e em 
contínua luta para a ruptura de um código milenar de limitou seus lugares de 
participação em sociedade. (MELO; CONSIDERA; DI SABATTO, 2007) 

Muitas mulheres, ao enfrentarem obstáculos para ocuparem seu espaço, 
questionam o destino imutável de mulheres e homens na sociedade. Esse destino, 
determinado pela religião, pela biologia ou por uma moralidade social conservadora, 
coloca os homens como únicos provedores da família, e as mulheres como os seres 
frágeis, aquelas que abdicam de seus desejos em nome das necessidades familiares. 

Mas as mulheres não são apenas vítimas do processo histórico de 
desenvolvimento da sociedade brasileira. Apesar de muitas vezes a história passar uma 
imagem apática e passiva, as mulheres se mobilizaram através de resistências e 
questionamentos sobre seu papel na sociedade. 

O fato de o patriarcado ser um pacto entre os homens não 
significa que a ele as mulheres não oponham resistências. 
Como já se patenteou, sempre que há relações de dominação-
exploração, há resistência, há luta, há conflitos, que se 
expressam pela vingança, pela sabotagem, pelo boicote ou pela 
luta de classes. (SAFFIOTI, 2004, p.130) 

Essa posição inferiorizada das mulheres foi questionada pelos movimentos 
feministas, pois, ao protestarem contra velhos estereótipos sobre o papel feminino, 
contribuíram para o surgimento de oportunidades de trabalho remunerado fora do lar, 
aproximando de forma igualitária o trabalho feminino e masculino. A partir da década 
de 1970, a participação das mulheres em atividades remuneradas aumentou, advinda 
de mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais. “Isso foi favorecido pelo acesso 
à educação, que tanto provocou a incorporação de um maior contingente de mulheres 
no mercado de trabalho como aumentou sua participação política na sociedade.” 
(MELO; CONSIDERA; DI SABATTO, 2007, p. 436) 

Assim, alternativas como a Economia Solidária – por apresentar caráter 
revolucionário114 – tornam-se um espaço propício para diminuir conflitos e 
dificuldades do ambiente doméstico. Entretanto, a globalização trouxe poucas 

                                                           
114

 Paul Singer afirma que o caráter revolucionário da Economia Solidária não é no sentido de se 

substituir um poder por outro, mas possibilitar uma nova maneira de viver no âmbito do sistema 

capitalista, num compartilhar de novos valores e redescobrindo outros sentidos e necessidades a serem 

supridas que não se prendam tanto ao capital. Cf. SINGER,  2002. 
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mudanças para o trabalho feminino. A dominação masculina apenas reconfigurou-se 
neste novo cenário, permanecendo nas relações familiares e estendendo-se nas 
relações de trabalho. 

2 CONCEITOS E PRINCÍPIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

A Economia Solidária destaca-se no Brasil como um movimento social em 
construção e como uma ferramenta capaz de promover alternativas de trabalho e 
renda no âmbito do próprio sistema capitalista. 

Ainda que existam diversidades de empreendimentos solidários e 
especificidades regionais, que caracterizam as Redes de Economia Solidária no país, de 
forma geral estas experiências são resultados de ações coletivas de caráter 
sociopolítico e cultural com o propósito de resistir à opressão do mercado e permitir a 
construção de uma conjuntura social alternativa, transformadora, na qual todos/as 
possam participar equitativamente. 

Neste sentido, o surgimento da Economia Solidária é reflexo das lutas dos 
movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980, período em que as pessoas se 
organizaram em grupos sociais para exigirem direitos e expressarem suas demandas. A 
atuação destes movimentos trouxe resultados significativos na atualidade. (GOHN, 
2003) 

Conforme aponta Gohn, os movimentos sociais “ têm construído 
representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e práticas.” (GOHN, 2003, 
p. 15) Desta forma, projetam em seus/as participantes sentimentos de pertencimento 
social. 

A partir de 1990, os movimentos populares atuam fazendo a crítica ao Estado e 
ao neoliberalismo, mas também constroem propostas de transformação. Diferente dos 
períodos anteriores, nos quais as ações eram ostensivas, na atualidade, os 
movimentos atuam principalmente em redes, articulando ações coletivas que agem 
como resistências à exclusão social. Percebemos que estes movimentos não cessaram 
suas ações, apenas transformaram suas estratégias de resistências utilizando-se de 
novas ferramentas disponíveis, como as várias formas de comunicação, hoje mais 
dinâmicas como a citada internet, porém sem abrir mão do debate aberto acerca de 
suas necessidades. 

É importante também ressaltar que há diferenças entre os movimentos. Nem 
todos conseguem se utilizar dos avanços tecnológicos para propagar e incentivar suas 
lutas. Há movimentos restritos ainda ao diálogo direto, ao corpo-a-corpo para 
conscientizar e convencer as pessoas a unirem-se num propósito comum de 
transformação social. São pequenos grupos reunidos nos bairros, nas igrejas, nas 
associações de bairro, clubes de mães, sindicatos, etc. Tais grupos exigem soluções 
para seus problemas locais, muitas vezes, pontuais, mas que conseguem chamar 
atenção da opinião pública. 
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Gohn afirma que estes movimentos “ constituem e desenvolvem o chamado 
empowerment115 de atores da sociedade civil organizada à medida que criam sujeitos 
sociais para essa atuação em rede.” (GOHN, 2003, p. 15) As chamadas redes são 
estruturas da sociedade contemporânea globalizada e informatizada que produzem 
articulações significativas para os movimentos sociais, pois possuem metas e 
programas, planejamento estratégico e projetos para pensar nos interesses dos grupos 
envolvidos. 

Diferente dos períodos anteriores, essas redes sociais dialogam com o Estado 
na busca de soluções para problemas sociais diversos, através de fóruns, reuniões e 
debates para implementação de políticas públicas. Vale ressaltar o crescimento das 
ONG’s a partir de 1990 que passaram a ter mais importância e visibilidade que os 
movimentos sociais. Estas instituições diferem-se daquelas dos anos 1980, visto 
atuarem em parceria com o poder público e a sociedade, em áreas nas quais a 
prestação de serviços é carente. 

Neste sentido, destacam-se os movimentos concebidos em torno das 
associações, cooperativas ou outras formas de união dedicadas à valorização do 
trabalho local, à produção e comercialização de produtos de uso doméstico, 
alimentícios, como a fabricação caseira de doces, queijos, pães e a reciclagem. Muitos 
destes grupos de bairros têm o apoio de alguma ONG ou até mesmo Universidades, 
que demonstram interesse pelas iniciativas populares.  

Neste início de século XXI, por um lado, outros movimentos sociais, como as 
diversas formas de cooperativismo, bem como de associativismo, têm como caráter 
ideológico a crítica ao neoliberalismo, às relações de trabalho, à exclusão social, à 
desigualdade de gêneros, entre outros. Por outro, defendem a democracia, a geração 
de trabalho e renda, como também uma sociedade mais justa e igualitária dentro do 
conceito de Economia Solidária. 

O conceito de Economia Solidária se consolidou no Brasil na década de 1990, 
fruto desse processo histórico dos movimentos sociais. Muitos/as autores/as utilizam 
outros termos além de Economia Solidária, como: Socioeconomia Solidária, Economia 
Popular, Economia Popular Solidária, Economia de Comunhão, Economia Social, 
Autogestão Operária. Tais autores/as definirem as práticas alternativas de 
sobrevivência no âmbito da diversidade movimentos populares. 

Conforme aponta Nunes, as diversas alternativas para o combate à 
marginalização social ganharam denominações diversas ao longo da história. 

Dentre tais práticas, algumas têm anseios semelhantes, embora 
tenham recebido diferentes nomeações em seus específicos 
processos históricos, dentre os quais: economia do feminino 
criador, economia social, economia solidária, economias dos 

                                                           
115

 Poder de agir, poder de atuação. No âmbito da Administração, significa a descentralização do poder 
nas diversas hierarquias de uma organização. 
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setores populares, economia popular, economia da 
solidariedade, humano-economia, socioeconomia solidária. 

(NUNES, 2005, p.12) 

Entretanto, estas novas alternativas de economia não pretendem substituir o 
sistema econômico dominante, mas objetivam propor soluções, isto é, ainda que 
desenvolvidas no âmbito do mercado capitalista, possibilitem transformações graduais 
em direções não-capitalistas e criam caminhos de solidariedade no seio do próprio 
capitalismo. (SINGER, 2002) De acordo com Santos, isto significa que 

Mesmo sendo hegemônico, o capitalismo não impede o 
desenvolvimento de outros modos de produção, porque é 
incapaz de inserir dentro de si toda a população 
economicamente ativa. A economia solidária cresce em função 
das crises sociais que a competição cega dos capitais privados 
ocasiona periodicamente em cada país. Mas ela só se viabiliza e 
se torna uma alternativa real ao capitalismo quando a maioria 
da sociedade, que não é proprietária de capital, se conscientiza 
de que é de seu interesse organizar a produção de um modo 
em que os meios de produção sejam de todos os que os 
utilizam para gerar o produto social. (SINGER, 2002, p. 86) 

Singer ressalta que alternativas como a Economia Solidária não possuem um 
caráter revolucionário no sentido de se substituir um poder por outro. A finalidade 
desse tipo de alternativa é possibilitar uma nova maneira de se viver dentro do sistema 
capitalista, de modo que as pessoas possam ter uma vida digna, num compartilhar de 
novos valores. Assim, estas podem redescobrir outros sentidos e necessidades a serem 
supridas que não se prendam tanto ao capital. 

Dowbor afirma que o capitalismo como sistema é um bom organizador macro-
econômico da produção, mas é péssimo distribuidor, e um empregador cada vez mais 
precário. Em suas palavras, “um sistema que sabe produzir, mas não sabe distribuir, 
simplesmente não é suficiente.” (DOWBOR, 1999, p. 5) No entanto, as discussões em 
torno da eficácia do setor privado bem como da centralidade de decisões por parte do 
Estado apesar de importantes devem ampliar seus horizontes teóricos e partir para 
uma revisão profunda dos nossos paradigmas de como a sociedade se gere. Segundo 
Dowbor, “ainda estamos impregnados da visão de que a empresa só se interessa pelo 
lucro e será, portanto, inacessível a uma visão social ou ambiental, de que organizar a 
participação da sociedade civil é apenas uma forma de desresponsabilizar o Estado e 
assim por diante.” (DOWBOR, 1999, p. 13) 

Neste sentido, as alternativas para a geração de trabalho e renda têm uma 
preocupação em se articularem com diversos setores da sociedade, como a academia, 
os sindicatos, os/as representantes comunitários/as, as indústrias, as empresas, as 
organizações não-governamentais e a administração pública, no sentido de propor 
com a sociedade civil uma participação equilibrada nas decisões políticas, sociais. Há 
uma proposta de repensar a distribuição de riquezas, os impactos sociais, ambientais e 
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econômicos dos diversos processos, e tratar as pessoas como cidadãs e cidadãos à 
procura de novas soluções e não apenas vítimas de um processo excludente. 
(DOWBOR, 1999) 

As mudanças nas formas de se pensar e viver a sociedade são pequenas e 
lentas, porém não devem ser subestimadas. À medida que se concretizam tornam-se 
profundas, pois são resultados positivos de transformação de toda uma cultura 
política. 

Desta forma, alternativas, como a Economia Solidária, não se compõem apenas 
de ações para possibilitar uma sobrevivência, mas uma vivência completa que 
congrega além de um bem-estar econômico um bem-estar humano. 

Em sua proposta de emancipação das pessoas, não se enquadra – nas palavras 
de Dowbor – “ a visão de uma política social de primeira dama, com chazinhos de 
caridade ”, muito recentes ainda e que permeiam grande parte da nossa sociedade. 
(DOWBOR, 1999, p.14) As alternativas como as Redes de Economia Solidária querem 
construir novos espaços em termos políticos, econômicos e administrativos. 
Preocupam-se com a dimensão humana do próprio desenvolvimento da sociedade e 
não apenas com o lucro oriundo de suas atividades. Através de diálogos nas instâncias 
municipais, buscam impetrar políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento 
local, via apoio aos empreendimentos solidários. 

Apesar dos embates e dificuldades constantes no diálogo com o poder público 
e demais parceiros/as, os grupos sociais da Economia Solidária buscam articular o 
social, o econômico e o político em suas demandas, visando beneficiar o 
desenvolvimento local, por meio da participação cidadã de seus/as membros/as. 

As Redes de Economia Solidária funcionam como integradoras de grupos de 
consumidores/as, produtores/as, prestadores/as de serviços em uma mesma 
organização que coletivamente trabalham visando contribuir com o crescimento de 
todos/as e não primam pelo lucro individual de cada empreendimento. Uma rede 
pode ser formada por um bairro, uma região ou até por um país inteiro. Nesta rede, 
todas e todos participantes se propõem a praticar o consumo solidário, isto é, comprar 
produtos e serviços da própria Rede, movimentando-a para garantir trabalho e renda a 
todas as pessoas que participam dos empreendimentos solidários. 

A Economia Solidária, ao primar pela igualdade, cooperação e solidariedade em 
seus princípios, aproxima-se realmente de uma transformação social importante tanto 
para as mulheres quanto para outros grupos em condição de marginalização, como 
gays, lésbicas, transexuais, bissexuais e travestis. Assim, promove possíveis rupturas 
com elementos que sustentam o sistema capitalista, como o capital e a moral 
conservadora. Infelizmente, a participação em Redes de Economia Solidária é difícil, 
tendo em vista que o preconceito resiste ainda que todos/as os/as 
empreendedores/as solidários/as saibam teoricamente os princípios de solidariedade 
e igualdade propostos pela Economia Solidária. 
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Sobre os princípios da Economia Solidária, redigiu-se uma “Carta de princípios 
da Economia Solidária” na III Plenária Nacional de Economia Solidária, realizada em 
junho de 2003. Observamos no documento que “o reconhecimento do lugar 
fundamental da mulher e do feminino numa economia fundada na solidariedade” é 
um dos principais objetivos da Economia Solidária. No entanto, o cotidiano nos 
empreendimentos solidários demonstra a dificuldade das pessoas em apreenderem 
este princípio, pois este deve ser vivenciado também nas relações familiares e não 
somente no âmbito do trabalho. Nesse sentido, presenciamos defensores/as da 
Economia Solidária que, no campo doméstico, mantêm relações hierárquicas, uma vez 
que não dividem as funções domésticas tal como fariam dentro dos empreendimentos 
e não se compreendem de forma igual dentro do lar. 

Singer afirma que as lutas emancipatórias ao longo da história contribuíram 
para a transformação deste cenário de relações sociais hierárquicas. No entanto, a 
maioria das pessoas ainda não se conscientizou da importância de decisões 
democráticas  e atitudes questionadoras de sua condição social. O autor ainda cita a 
revolução feminina, que contribuiu para o fim do autoritarismo e para a adoção de 
relações sociais igualitárias. 

As lutas emancipatórias alteram as instituições, introduzindo 
práticas democráticas e banindo as autoritárias. O sufrágio 
universal, que vige em muito países, possibilitou a prática da 
democracia política, que de certo modo inverte a relação de 
poder (ao menos formal) entre governo ou autoridade pública 
e cidadãos. São estes que escolhem e remuneram aqueles, 
portanto é a sua vontade que deve prevalecer. A grande massa 
de cidadãos ainda não se conscientizou disso, mas quanto mais 
eleições se realizam, mais as campanhas eleitorais vão 
educando os eleitores, muitos dos quais vão adotando atitudes 
questionadoras e críticas em relação aos governantes. Além da 
democracia política, outras conquistas importantes foram 
possibilitadas pela revolução feminina, que está abolindo a 
opressão do pai sobre a mulher e os filhos; e pela revolução 
sexual, correlata da primeira, que está acabando com a 
repressão sexual dos adolescentes e sobretudo das mulheres 
(adolescentes ou não). (SINGER, 2002, p. 22) 

A Economia Solidária pode ser considerada uma ferramenta transformadora, 
tendo em vista que tenta, através de suas ações, desconstruir os ideais de competição, 
lucro e opressão, que sempre colocam o mercado acima do ser humano. Com o 
advento da globalização, esta crise social se agrava, jogando milhões de 
trabalhadores/as no desemprego, dilapidando o meio-ambiente e remunerando mais 
os/as especuladores/as que os/as produtores/as. 

Santos afirma que o desenvolvimento alternativo, como o proposto pela 
Economia Solidária, possibilita a inclusão plena das pessoas marginalizadas na 
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produção e no usufruto dos resultados do desenvolvimento econômico pois rompe 
com os paradigmas imperativos econômicos, que impõe tudo de “cima para baixo”.  

O caráter coletivo do desenvolvimento de baixo para cima gera 
um processo de construção de poder comunitário que pode 
criar o potencial para que os efeitos das iniciativas econômicas 
populares atinjam a esfera política e gerem um círculo virtuoso 
que contrarie as causas estruturais da marginalização. 
(SANTOS, 2002, p. 47) 

Nesse sentido, a Economia Solidária além de proporcionar um novo modelo de 
convivência em sociedade, é um movimento de resistência. Composto em sua maioria 
por mulheres, traz reflexos da luta feminina por igualdade social. Muitas mulheres 
encontram na Economia Solidária oportunidade de emancipação, além de aprenderem 
a trabalhar coletivamente, a tomarem decisões, a decidirem sobre seus gastos e o que 
podem fazer com sua renda, e ainda podem dividir suas frustrações e esperanças. Nas 
Redes de Economia Solidária, muitas mulheres encontram uma nova vida, ainda que as 
relações de gênero no âmbito familiar permaneçam desiguais. 

A Economia Solidária incorpora em sua proposta o combate à discriminação de 
gênero, luta oriunda de movimentos feministas e das mulheres. Suas reivindicações 
são pela equidade e democracia. A vivência dos princípios da Economia Solidária é 
uma proposta inovadora e requer a desconstrução do instituído, de valores 
conservadores. Este é o desafio que caracteriza a Economia Solidária como um 
movimento de resistência. (OLIVEIRA, 2004) 

No entanto, o processo de absorção dos princípios da Economia Solidário é 
lento, pois propõe um refazer nos ensinamentos do que é ser mulher. Muitas 
mulheres e homens aprendem ao longo da vida que o papel feminino na sociedade é 
secundário, sendo a posição da mulher subalterna à do homem. Por isso, há 
dificuldades em entender o significado da equidade nos empreendimentos solidários 
e, principalmente, viver de acordo com os princípios de igualdade propostos pela 
Economia Solidária. 

Neste sentido, há que se refletir sobre os objetivos da Economia Solidária, indo 
além das contradições entre capital e trabalho. Mance afirma que o objetivo principal 
da Economia Solidária é a reorganização social das ações de consumo, comércio, 
produção, serviço, finanças e desenvolvimento tecnológico, de maneira que cada 
pessoa possua as condições materiais satisfatórias para o exercício ético de sua 
liberdade. (MANCE, 2008)  

Os princípios da Economia Solidária envolvem a transformação de homens e 
mulheres em cidadãos/ãs conscientes de seu lugar na história, na qual todas as 
pessoas possam participar indistintamente. Desta forma, as Redes de Economia 
Solidária propiciam um lugar fértil para a construção de ideais sociais que permitem 
um lugar igualitário para todos os gêneros. 
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3 ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

No Brasil, a Economia Solidária possui profundas raízes nos movimentos sociais. 
É importante ressaltar que esta não é apenas um fenômeno econômico resultante das 
condições e tendências históricas do mercado de trabalho brasileiro. Ela também é 
resultado do acúmulo do movimento popular dos anos 1970 e 1980, e possui 
características dos novos movimentos sociais, nascidos na década de 1990. Desta 
forma, podemos dizer que as Redes de Economia Solidária espalhadas pelo Brasil 
buscam construir uma identidade de movimento social ao mesmo tempo em que se 
afirmam como fenômeno econômico relevante nas localidades em que se situam. 
(CRUZ, 2002) 

As Redes de Economia Solidária no Brasil abrangem uma diversidade de 
práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de associações, cooperativas, 
empresas autogestionárias, etc, que realizam atividades de produção de bens, 
prestação de serviços, finanças solidárias e trocas.  

Contudo, Lechat ressalta que ainda não temos condições de representar 
adequadamente este setor em razão de sua diversidade. A Economia Solidária é 
composta por setores qualitativamente distintos e diversos, como o setor da economia 
familiar, as associações de trabalhadores/as, o setor de micronegócios ou de prestação 
de serviços. Existem desde setores organizados sob a forma de microempresas, bem 
amparados e organizados, até as prestadoras de serviços que sobrevivem com pouco 
capital, mas com a qualidade de haver solidariedade entre seus membros. (LECHAT, 
2002) 

É esta característica de solidariedade entre as pessoas, do compromisso com a 
sociedade e o meio-ambiente que une atualmente as Redes de Economia Solidária, 
fazendo da diversidade de seus empreendimentos sua riqueza. 

Singer afirma que 

A construção de um modo de produção alternativo ao 
capitalismo no Brasil ainda está no começo, mas passos cruciais 
já foram dados, etapas vitais foram vencidas. Suas dimensões 
ainda são modestas diante do tamanho do país e de sua 
população. Mesmo assim, não há como olvidar que dezenas de 
milhares já se libertaram pela solidariedade. O resgate da 
dignidade humana, do respeito próprio e da cidadania destas 
mulheres e destes homens já justifica todo o esforço investido 
na economia solidária. É por tudo isso que ela desperta 
entusiasmo. (SINGER, 2002, p. 127)  

As ações de Economia Solidária no Brasil vêm sendo estimuladas mediante as 
atuações de organizações do Terceiro Setor, como as ONG's, as OSCIP’S, os 
movimentos sociais, as igrejas, como também nas incubadoras desenvolvidas dentro 
de universidades. Estes agentes apoiam a Economia Solidária através de consultorias, 
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comercialização, divulgação, entre outras atividades. A principal contribuição destes 
ocorre na formação de cooperativas populares, redes de produção e comercialização, 
feiras de cooperativismo e economia solidária, eventos para reflexões sobre o tema, 
tais como seminários, encontros, e ainda o desenvolvimento de pesquisas e projetos 
de extensão na área. (SINGER, 2005) 

Algumas experiências de Economia Solidária marcam o início de uma trajetória 
que culminará na expansão da temática na academia. Há um reconhecimento que tais 
iniciativas merecem reflexões, pois são resultados da própria situação de exclusão 
social na qual muitos grupos se encontram. Indagações sobre a maneira encontrada 
por estas pessoas para a solução de suas demandas são apenas as primeiras de tantas 
outras tendo em vista a diversidade de situações e especificidades dos grupos. Esses 
fatos requerem uma reflexão, o registro histórico e entendimento teórico de como e 
por que determinados setores da sociedade reagem às crises e as imposições do 
modelo capitalista. 

A Economia Solidária no Brasil estrutura-se a partir do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Possui cinco instâncias com funções administrativas, deliberativas, de 
consultoria e articulação entre entidades, movimentos sociais e governo federal. São 
elas: a) Secretaria Nacional de Economia Solidária, criada no âmbito do Ministério do 
Trabalho e Emprego através da  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, com o objetivo 
de viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o território 
nacional, visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do 
desenvolvimento justo e solidário; b) Programa Economia Solidária em 
Desenvolvimento: programa para apoiar, fortalecer e expandir a introdução de 
políticas públicas específicas de Economia Solidária em âmbito nacional; c) Sistema 
Nacional de Informações em Economia Solidária: Criado para mapeamento e 
acompanhamento da Economia Solidária no Brasil; d) Conselho Nacional de Economia 
Solidária : É um órgão consultivo e propositivo.Seus objetivos são: a proposição de 
diretrizes para as ações voltadas à Economia Solidária nos Ministérios que o integram 
e em outros órgãos do Governo Federal, e o acompanhamento da execução destas 
ações, no âmbito de uma política nacional de Economia Solidária; e) Conferência 
Nacional de Economia Solidária, tem como objetivo permitir a participação ativa da 
sociedade em geral, dos empreendimentos solidários e gestores/as nos debates e 
resolução de questões relevantes sobre o desenvolvimento da Economia Solidária no 
país.116 

Percebe-se a complexidade da estrutura da Economia Solidária no Brasil. 
Apesar da falta de apoio de governos locais, o governo federal tem estimulado o 
desenvolvimento dos empreendimentos solidários em todo o Brasil de modo que estes 
façam parte das políticas públicas locais. 

No entanto, apesar de válido e importante todo o aparato estatal para a 
Economia Solidária, esta precisa fortalecer sua identidade enquanto movimento social 
para que continue crescendo com as possíveis mudanças de governo. 

                                                           
116

 Disponível em: http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/conf_default.asp. Acesso em 19/06/2010. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para as mulheres, as experiências solidárias têm se mostrado como um 
caminho possível para o empoderamento, mas, por enquanto, percebemos que no 
habitus dos empreendimentos solidários há uma oculta dominação masculina que 
precisa ser discutida, repensada por empreendedores/as e gestores/as. No âmbito dos 
empreendimentos solidários e nas ações dos/as gestores/as há uma reprodução das 
relações sociais que perpetuam o patriarcado e dificultam a emancipação.  

Neste sentido, vale destacar as reflexões de Bourdieu, o qual afirma que a 
dominação masculina não necessita de justificação para sua existência, para pautar as 
relações sociais. Conforme afirma o autor, ela se mostra como uma evidência, uma 
lógica natural por estar desde sempre embutida nos discursos e práticas que a definem 
como verdade incontestável, desencorajando reflexões sobre as condições sociais de 
sua existência. Por isso os princípios da Economia Solidária não são totalmente 
compreendidos e o sentido de igualdade limita-se ao viés econômico. 

Por estar oculta, inscrita em nossos subconscientes determinando nossas ações 
irrefletidas, alternativas para a exclusão social como as Redes de Economia Solidária 
carregam esse peso que dificulta as transformações sociais. Esta engrenagem 
patriarcal que move a sociedade há tempos, determinando valores morais dos papéis 
sexuais das pessoas, dificulta um olhar crítico sobre nós mesmos e nos cega a ponto de 
não percebermos que somos conduzidos a aceitar a desigualdade entre homens e 
mulheres. Portanto, as Redes de Economia Solidária vivem este dilema sem que 
muitos/as o percebam, qual seja: as dificuldades em construir uma sociedade justa, 
democrática, não estão somente presentes na falta de renda e trabalho, saúde e 
moradia, direitos fundamentais, mas na ruptura com as práticas que permitem 
relações hierárquicas desde a família até o âmbito do trabalho. Entender os princípios 
de solidariedade e igualdade aclamados por teóricos/as da Economia Solidária 
somente serão aplicados quando estes estiverem presentes também no cotidiano das 
famílias. 

A Economia Solidária nasce basicamente de movimentos populares, mas se 
consolida com o apoio de políticas públicas que estimulam o crescimento desta rede 
econômica. Entretanto, sabe-se que os governos que têm apoiado esta iniciativa são 
originários de partidos políticos envolvidos com aspirações populares e com mudanças 
de governo os empreendimentos solidários perdem apoio para seu desenvolvimento. 

Desta forma, não se pode dizer que a Economia Solidária é fruto de um partido 
político. Ela é fruto de diversos elementos sociais e necessita de políticas de Estado de 
um governo comprometido com transformações sociais significativas. Para que um 
modelo econômico, como a Economia Solidária, sobreviva ao modelo capitalista 
dominante, é necessária a intervenção do Estado de forma a criar as condições para o 
desenvolvimento desta economia. 

Assim, podemos dizer que de maneira geral a Economia Solidária surge nos 
governos populares, mas nem sempre consegue se manter quando há uma mudança 



 

- 462 - 

 

de governo. Entretanto, pelo fato da Economia Solidária ter apoio de movimentos 
populares em diversas regiões do país, muitos governos têm mantido as Secretarias de 
Economias Solidárias já existentes para não gerar conflitos com a população, visto que 
os empreendimentos solidários atingem um número significativo de pessoas. 

Para as mulheres em especial este pode ser um espaço para além de uma 
autonomia financeira. Ao não primar pelo capital, a Economia Solidária possibilita 
questionamentos sobre a forma de viver capitalista que atua na manutenção do poder 
hierárquico, e este começa em casa. Por isso, as mulheres somente viverão o 
empoderamento se percebem a oculta dominação masculina que move a Economia 
Solidária nos cursos, nos discursos, na estrutura. 

 As reflexões sobre as relações de gênero estão na superfície. Ainda pouco 
difundidas, o entendimento de autonomia, empoderamento integram apenas o 
aspecto econômico sendo que este é apenas um dos diversos caminhos a se 
percorrem para o rompimento com relações hierárquicas de poder. Para a 
transformação das relações sociais, é vital entender o empoderamento por inteiro, 
como a base fundamental para o desenvolvimento de visões alternativas de modo de 
viver por parte das mulheres e de que maneira, com que estratégias essa 
transformação se tornará realidade. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões iniciais acerca das percepções sobre o 
significado dos Direitos Humanos de dois grupos de mulheres: mulheres assentadas e 
gestoras de políticas públicas para mulheres que participaram do projeto 
Implementação de Ações para a Consolidação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher, realizado entre os meses de maio e julho de 2013 em 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Através da etnografia, método de análise da 
Antropologia, pretendemos nos debruçar sobre as significações que esses dois grupos 
de mulheres expressaram durante a dinâmica introdutória ao tema dos Direitos 
Humanos, proposta como parte metodológica, chamada de “Palavrório” do projeto 
supracitado, do qual fomos consultoras e instrutoras contratadas.  

 

 Palavras - chave: Direitos Humanos; Políticas Públicas; Direitos das Mulheres; 
Etnografia. 
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1 INTRODUÇÃO 

As mulheres, ao longo dos séculos, têm sido privadas do exercício pleno de 
direitos humanos e consequentemente submetidas a abusos e violências, tanto na 
esfera privada quanto na pública (Blay, 2008). Nos dias atuais, a política para a mulher 
tem avançado no sentido de criar mecanismo para coibir a violência e ampliar o acesso 
aos serviços e às políticas públicas, no entanto ainda há muito que ser efetivado para 
que a plena igualdade social e a equidade entre mulheres e homens sejam de fato 
consolidadas. 

Nesse contexto, o projeto Implementação de Ações para a Consolidação do 
Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres – que será tratado 
aqui de “Projeto” –, originou-se da construção de políticas voltadas para as mulheres 
no Mato Grosso do Sul com a finalidade de implementar ações do Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, proposta em Conferência Nacional e 
executada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – 
SPM/PR; projeto do qual participamos como consultoras e instrutoras. 

 Abordaremos no presente artigo algumas considerações sobre as concepções 
sobre Direitos Humanos entre dois grupos de mulheres: gestoras de políticas para as 
mulheres e mulheres assentadas que participaram do projeto supracitado, realizado 
pela Subsecretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania de Mato Grosso do Sul 
entre os meses de maio e julho de 2013 em Campo Grande, capital do estado de Mato 
Grosso do Sul. 

O estado de MS aparece em 5º lugar no ranking de homicídios de mulheres no 
Brasil de acordo com a pesquisa de Julio Jacobo Waiselfisz Mapa da Violência 2012. 
Atualização: homicídio de mulheres no Brasil. A pesquisa analisa os dados finais de 
2010 disponibilizados pelo Ministério da Saúde no Sistema de Informações de 
Mortalidade (SIM) e o número de atendimentos do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN), banco de dados sobre as notificações compulsórias de 
violência. Com uma taxa de 6,1 homicídios a cada mil mulheres, o Mato Grosso do Sul 
fica atrás apenas do estado do Espírito Santo com 9,8; Alagoas com 8,3; Paraná com 
6,4 e Pará com 6,1.  

 Tendo esse cenário como pano de fundo para a justificativa da urgência das 
ações do Estado referente às políticas públicas de combate à violência de gênero, 
realizaremos ponderações iniciais de um dos temas abordados durante o projeto, a 
partir da observação participante realizada como trabalho de campo do projeto de 
mestrado de uma das autoras deste trabalho.  

 Aproveitando a diversidade de experiências da equipe contratada para a 
elaboração da metodologia e a realização das oficinas, juntamos esforços para a 
realização da construção deste trabalho que objetiva trazer no bojo do conhecimento 
científico contribuições para a visibilidade das contribuições da sociedade civil na 
construção das políticas públicas. 
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2 BREVE HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES   

Não podemos fechar os olhos ao fato de que o processo de construção dos 
Direitos Humanos trouxe consigo também os princípios organizados de interesses 
políticos e fatores culturais resultantes de outros processos históricos bem 
demarcados. 

 Nosso legado do Estado Moderno é princípio estruturante dos projetos que 
culminam na projeção da construção dos Direitos fundamentais do Homem. É no 
Estado Moderno que surgem conceitos e práticas políticas as quais usufruímos ainda. 
A Revolução Francesa cujos ideais baseavam-se no lema “liberdade, igualdade e 
fraternidade” foi o fato histórico que descreve a insatisfação de populares com a 
centralização dos poderes pelo Estado Monárquico e suas consequências, dentre elas 
massacres e a constituição do documento que mais tarde vai subsidiar a promulgação 
da Declaração dos Direitos Humanos pelas Nações Unidas.  

 Sob a égide do Estado Moderno ocorrem a Revolução Industrial e a Revolução 
Francesa, fatos políticos que conduzem o destino do Ocidente nos próximos séculos 
fortalecendo o modo capitalista de vida e de sustentação do sistema não só 
econômico, mas político e social. A defesa dos direitos individuais, da participação 
política cidadão, as leis como expressão da vontade da maioria, entre outras 
características que na França e outros países da Europa e Américas foram se 
consolidando pautados também nos direitos do homem.  

 Boaventura de Sousa Santos (1997), ao discorrer sobre a construção da política 
de direitos humanos, atenta também para o aspecto emblemático que transita entre a 
consolidação dos direitos individuais e coletivos e a intencionalidade em que estiveram 
pautados os contextos e a produção normativa desses direitos: 

A política dos direitos humanos, que foi simultaneamente uma 
política reguladora e uma política emancipatória, está 
armadilhada nesta dupla crise, ao mesmo tempo que é sinal do 
desejo de ultrapassar (Primeira Tensão dialética). A segunda 
tensão dialética ocorre entre o Estado e a sociedade civil. O 
Estado Moderno, não obstante apresenta-se como um Estado 
minimalista, é potencialmente um Estado maximalista, pois a 
sociedade civil, enquanto o outro do Estado, auto-reproduz-se 
através de leis e regulações que dimanam do Estado e para as 
quais não parecem existir limites desde que as regras 
democráticas da produção de leis sejam respeitadas. Os 
direitos humanos estão no cerne desta tensão: enquanto a 
primeira geração de direitos humanos (os direitos cívicos e 
políticos) foi concebida como uma luta da sociedade civil contra 
o Estado, considerado como o principal violador potencial dos 
direitos humanos, a segunda e terceira gerações (direitos 
econômicos e sociais e direitos culturais, da qualidade de vida, 
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etc) pressupões que o Estado seja o principal garantidor dos 
direitos humanos."(SANTOS, 1997, pág 12) 

 Seguindo um pouco mais além pelas questões que aparecem como 
contraposição ao ideário da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão está a 
problemática das relações sociais entre homens e mulheres que envolvem poder e 
dominação legitimadas pelas pessoas que a construíram.  

  Do Século XVIII (quando se origina a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão - 1789) ao Século XX (Quando é adotada e proclamada a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos - 1948) a palavra Homem aparece como expressão universal 
para designar a pessoa humana.  

 Marie Gouze, conhecida pelo codinome Olympe de Gouges, em 1791 divulgou 
a proposição da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, com objetivo de 
igualdade que já era previsto na Declaração dos Direitos do Homem. Gouges adota a 
terminologia 'mulher' com objetivo de garantir que as mulheres não ficassem à 
margem das conquistas por direitos. Entretanto, seu destino foi como o de muitas 
outras mulheres que ousaram lutar pela justa equidade das relações sociais e políticas. 
Olympe de Gouges foi morta em guilhotina no ano de 1793, acusada de ser contra 
revolucionária. 

 Esse episódio crítico da história demonstrava o árduo caminho a ser percorrido 
pelas mulheres para garantir que fossem vistas como pessoas de direitos em suas 
diferenças que até hoje são traduzidas como desigualdades. O discurso é instrumento 
de ordenação das relações sociais e a linguagem sexista denota mais que aspectos 
linguísticos conceituais, demonstram relações de poder fundamentadas na expressão 
real da palavra. Como dispositivo simbólico da vida social, a palavra classifica 
intencionalmente uma referida compreensão cultural. Dessa forma, percebemos que 
os direitos humanos foram construídos pela perspectiva do modelo patriarcal de 
interação, que compõe um princípio de dominação e subjugação, nesse caso do 
gênero feminino pelo gênero masculino.  

 A problemática desse elemento, a linguagem, nem sempre considerada como 
relevante, indica que os direitos individuais e coletivos, que pretendiam buscar 
liberdade e igualdade, traduziam práticas de profunda desigualdade e desvalorização 
entre os gêneros humanos.  

Simone de Beauvoir mostrou, no livro O segundo sexo, que na 
cultura dominante a relação entre os dois sexos se parece 
muito com aquela entre os dois polos elétricos, porque o 
homem representa tanto o positivo quanto o neutro, enquanto 
a mulher representa só o polo negativo. Lauretis interpreta o 
sistema sexo-gênero como a construção, a desconstrução e a 
representação das relações entre homens e mulheres. Ela fala 
em “tecnologias de gênero” e considera que o sujeito 
“gendrado” é criado não apenas pela diferença sexual, mas sim 
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por meio de códigos linguísticos e representações culturais. 
(BEAUVOIR & LAURETIS apud ALVES, 2004, pág. 8) 

 Foi a variante entre lutas e insatisfações das mulheres que ocasionou o alcance 
de transformações relevantes para o principio de equidade na cultura nacional e 
internacional. A Declaração dos Direitos Humanos foi uma das conquistas que 
resignificou as relações de poder e linguagem entre os gêneros. Abandonar o termo 
“Homem” como universal e adotar o conceito de “Direitos Humanos” apareceu como 
uma vitória importante para as mulheres que atuaram pela valorização do gênero 
feminino.  

 Há séculos movimentos de mulheres e feministas têm se organizado pelo 
mundo para garantir que as problemáticas vivenciadas pelas mulheres sejam vistas e 
incorporadas nas políticas, pela perspectiva étnico-racial e de gênero.  

 O respeito pleno às mulheres é o que se pretende com a luta por políticas que 
se embasem nos direitos humanos das mulheres. Ainda no século XXI, o corpo 
feminino é tratado como instrumento de controle, posse e mercadoria. Para 
rompermos com essa histórica dominação é importante nos “empoderarmos” de 
nossos direitos.  

 Dessa forma, documentos internacionais de garantia dos direitos das mulheres 
têm como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde o século XX 
(1948) os Direitos Humanos regem e influenciam a consolidação de documentos 
internacionais assinados por governos nacionais e que visam coibir a violação de 
direitos de mulheres.  

 Considerando que os direitos das mulheres são direitos humanos, é direitos de 
todas as mulheres o respeito à vida, à dignidade da pessoa humana, o acesso aos 
serviços públicos, à saúde, ao bem-estar, ao repouso e ao lazer e de ter direitos 
igualmente aos homens.   

 O Brasil assinou e ratificou dois tratados Internacionais específicos para a 
promoção e defesa dos direitos das mulheres que estão fundamentados nos direitos 
humanos. 

 Um deles é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW – 1979). Esse documento trata, de forma 
ampla, os comportamentos que excluem as mulheres e que interferem em nossos 
direitos de viver com plenitude nossas vidas.   

 Para viver em condições de igualdade e equidade, um dos princípios básicos é 
eliminar as formas de discriminação, que em nossa sociedade se sustentam na 
desigualdade étnico-racial, de gênero, econômica e na não aceitação da diversidade 
sexual que destoa da norma heterossexual.  



 

- 469 - 

 

A CEDAW é o documento que nos traz a definição sobre o que é a 
discriminação contra a mulher em seu artigo 1º: 

Para os fins da presente convenção, a expressão “discriminação 
contra a mulher” significará toda a distinção, exclusão ou 
restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado 
prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela 
mulher, independentemente de seu estado civil, com base na 
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 
liberdade fundamentais nos campos políticos, econômico, 
social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

Discriminar as mulheres é tratá-las de forma desigual em relação aos homens, é 
prejudicá-las no acesso e exercício de seus direitos, tal qual a declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão fez por séculos ao desconsiderar as particularidades 
reivindicadas pelas mulheres.  

 Outro documento internacional assinado e ratificado pelo Brasil é a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – 
Convenção de Belém do Pará (1994). Ela nos traz a definição do que é a violência 
contra a Mulher: 

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência 
contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, 
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 
privada. 

 Essa Convenção tem muitos pontos em comum com a apresentada 
anteriormente, mas difere-se especialmente por apresentar o que é a violência contra 
a mulher, as formas que essa violência assume e onde se manifesta. Outro aspecto 
importante desse documento é a visibilidade dada à forma de agressão mais praticada 
contra nós mulheres, a que ocorre dentro de casa ou por pessoas conhecidas, 
tornando o privado político. Essa Convenção também reconhece a diversidade 
existente entre as mulheres e exige que os países-partes a reconheçam na construção 
das políticas públicas. Por isso é uma Convenção internacional importante na defesa 
dos direitos humanos das mulheres.  

 Esses documentos exigem obrigações ao Brasil diante do grupo internacional 
que os compõe e também perante a sociedade brasileira. Quando os recursos 
disponíveis a nível nacional não fizerem justiça e não reconhecerem nossos direitos 
humanos, tanto podemos como devemos acionar as instâncias internacionais de 
decisão.  

Ainda que muitas dessas legislações se mostrem incompletas diante da 
realidade atual e se utilizem de conceitos já questionados por mulheres que lutam e 
promovem as políticas públicas no Brasil, esses documentos são a tradução da 
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exigência de mudanças e garantia de direitos para as mulheres, considerando suas 
diferenças em relação ao homem, diferenças essas que devem ser ressaltadas ao invés 
de transformadas em relações desiguais, as mesmas que culminaram na morte de 
Olympe de Gouges.   

2.1 O PLANO, O PACTO E O PROJETO – CONTEXTUALIZANDO. 

O projeto, do qual participamos como consultoras e instrutoras, foi uma 
proposta de ação referente ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher117 – que chamaremos aqui por “Pacto” – o qual tem por finalidade reduzir dos 
índices de violência, garantir proteção às mulheres em situação de violência levando 
em conta as perspectivas de raça, etnia, geração, orientação sexual, etc., além de 
suscitar uma mudança na sociedade através da divulgação de atitudes igualitárias e 
princípios éticos de respeito às diversidades de gênero. 

Para que esses objetivos sejam alcançados o Governo Federal firmou acordos 
com os Governos Estaduais para o planejamento de ações da Política Nacional de 
Enfrentamento contra a Mulher118 – que trataremos por “Política”. O Pacto é resultado 
da Política, a qual prevê a execução de políticas públicas, que previnam a violência por 
meio de ações que contemplem: a garantia à autonomia e ampliação dos direitos das 
mulheres em situação de violência, o enfrentamento à exploração do tráfico de 
mulheres, a expansão e consolidação da Rede de Atendimento, assegurem o acesso à 
Justiça com o cumprimento da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e à segurança e 
salvaguardem os direitos sexuais e reprodutivos. 

O Projeto foi dividido de forma modular, sendo que no primeiro módulo, que 
ocorreu entre os dias 08 de maio e 06 de junho, os conteúdos abordados 
contemplaram as construções sociais de gênero e a violência contra a mulher, que é o 
tema do projeto de mestrado de uma das autoras deste trabalho. 

Já no segundo módulo, que foi realizado entre os dias 03 e 07 de julho de 2013, 
apresentamos a Lei Maria da Penha em comparação principalmente com a Lei 
9.099/95 que era acionada quando ocorria uma denúncia de violência doméstica e 
familiar contra as mulheres antes de 2006, além de contemplar temáticas como: as 
modalidades de tráfico de pessoas, enfocando o tráfico de mulheres; a organização a 
Rede de atendimento às mulheres em situação de violência (Coordenadorias 
Municipais de Política para as Mulheres, Centros de Atendimento às Mulheres em 
Situação de Violência, Casas Abrigos, Polícias Civis e Militar, Postos de Saúde, Centros 
de Referência de Assistência Social, Delegacias de Atendimento à Mulher e etc.). A 
equipe contou ainda com a contribuição de uma das participantes do grupo das 
mulheres indígenas que propões que discorrermos sobre o movimento feminista e de 
mulheres no âmbito local, nacional e mundial e, por fim, a temática que é tratada 
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 O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher está disponível na íntegra na página: 
http://spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/pacto-nacional 
118

 O texto completo da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher encontra-se em: 
http://spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/politica-nacional 

http://spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/pacto-nacional
http://spm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/politica-nacional
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neste artigo: os Direitos Humanos das mulheres e os acordos internacionais que o 
nosso País é signatário. 

Estes conteúdos foram elaborados com a preocupação de transversalidade nas 
perspectivas de gênero, raça, etnia e classe social, haja vista que as mulheres que 
participaram desse projeto eram heterogêneas e diversas em suas realidades locais, 
por isso a divisão em forma modular, para que essas especificidades fossem 
contempladas. Os grupos foram constituídos por mulheres indígenas 
(Guarani/Kaiowá/Terena/Guató), mulheres de assentamentos e gestoras de 
Coordenadorias Municipais da Mulher, Centros de Referência em Assistência Social 
(CRAS), Centros de Atendimento à Mulher (CAM) e Centros Especializados de 
Assistência Social (CREAS) residentes nos municípios do interior do estado e da capital 
Campo Grande, onde foram realizados os encontros. 

A metodologia de trabalho foi elaborada a partir do Conteúdo Mínimo para as 
Ações de Capacitação, especificado pelo Termo de Referência para Elaboração de 
Projetos da SPM/PR119.  

2.2 PALAVRÓRIO: “DIREITOS HUMANOS É O QUE NOS CONFERE DIGNIDADE”. 

 Dentre as atividades realizadas durante o Projeto, uma dinâmica nomeada pela 
equipe como “Palavrório” serviu como introdução ao tema dos Direitos Humanos 
proposta na metodologia do projeto, como já referido anteriormente. A dinâmica 
citada foi realizada em dois dos grupos diferentes: das gestoras de políticas para a 
mulher e das mulheres assentadas, nos dias 04 e 08 de julho respectivamente. A frase 
entre aspas no subtítulo foi dita pela consultora e instrutora Nathália, fechando o 
debate sobre a dinâmica e dando início à exposição sobre o conteúdo proposto. 

 A análise parte do que Cardoso de Oliveira (2006) aponta como o trabalho do 
antropólogo: o olhar, o ouvir e o escrever. A análise a seguir conta tanto com 
anotações de falas das participantes durante a atividade referida, como de conversas 
que tivemos durante o projeto e que serviram para a construção das interpretações 
aqui expostas. 

 A atividade consistiu em lançar as seguintes perguntas: “O que são Direitos 
Humanos? Qual é a palavra que vocês associam aos Direitos Humanos?” Saber se há 
diferenças nas percepções sobre o tema entre as mulheres assentadas e as gestoras 
públicas é o que nos impulsionou na elaboração deste artigo. Destacamos que, para 
esse presente artigo, trabalhamos a análise apenas dos grupos das gestoras e das 
assentadas, uma vez que a analise sobre as mulheres indígenas trabalharemos em 
outro momento, para um outro artigo especifico. 

A partir desse questionamento, as instrutoras escreveram as palavras que 
foram ditas em uma folha de papel apoiada em um cavalete, conhecido como 
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 Termo de Referência para Elaboração de Projetos disponível em: 
http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-
mulheres/pacto/documentos/tr-enfrentamento-da-violencia-contra-a-mulher.pdf  

http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/pacto/documentos/tr-enfrentamento-da-violencia-contra-a-mulher.pdf
http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/pacto/documentos/tr-enfrentamento-da-violencia-contra-a-mulher.pdf
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“flipchart”, para que todas pudessem visualizar e fomentar a discussão. Durante todo 
o restante do período de exposição dos conceitos sobre Direitos Humanos, 
recorríamos novamente às palavras elencadas pelas participantes para elucidar em 
quais documentos internacionais e leis nacionais constavam aqueles direitos. 

 Nos dois grupos, nem todas que estavam presentes participaram da atividade 
expressando suas opiniões, visto que no grupo das gestoras havia 45 mulheres e no 
das mulheres de assentamentos 33 participaram do projeto. No entanto, houve uma 
maior participação e entusiasmo por parte do segundo grupo, o das mulheres 
assentadas, que não somente nesta atividade como em outras que aconteceram 
durante o projeto. 

 Este fato pode ser considerado pela maior aproximação das participantes deste 
grupo com a equipe contratada para o projeto. A recepção por parte dessas mulheres 
com relação à equipe das consultoras e instrutoras desde o primeiro módulo se 
estabeleceu de forma mais próxima. Situação que inclusive consta nas avaliações 
realizadas no final do primeiro módulo, onde algumas participantes reclamaram que 
foi “dado muito tempo” para que algumas delas contassem sobre experiências de vida.  

 Esse aspecto foi discutido em reunião da equipe antes do início do primeiro 
módulo, pois chegamos à conclusão que as relações sociais de gênero e a violência são 
assuntos que geram muito debate, e que a melhor maneira de aproveitar o espaço e o 
tempo destinados ao projeto seria estimular a fala dessas mulheres. 

No ato de ouvir o “informante”, o etnólogo exerce um poder 
extraordinário sobre o mesmo, ainda que pretenda posicionar-
se como observador o mais neutro possível, como pretende o 
objetivismo mais radical. [...] A rigor, não há verdadeira 
interação entre nativo e pesquisador, porquanto, na utilização 
daquele como informante, o etnólogo não cria condições de 
efetivo diálogo. A relação não é dialógica. Ao passo que 
transformando esse informante em “interlocutor”, uma nova 
modalidade de relacionamento pode – e deve – ter lugar. 
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 23). 

 Com relação ao Palavrório, no grupo das gestoras foram elencadas as seguintes 
palavras: Conquista, Justiça, Respeito, Viver de bem com a vida, Cidadania, Igualdade, 
Dignidade, Humildade, Fortalecimento, Equidade, Liberdade, Vida, Segurança. 

E no grupo das mulheres assentadas: Liberdade, Conquista, Igualdade, 
Respeito, Ser livre, Poder, Muito amor, Direito de ir e vir, Ser feliz, Direito de decidir, 
Lazer, Conhecimento, Capacidade, Força, Perseverança, Determinação, Saúde, 
Educação, Moradia. 

Percebemos que três palavras se repetiram nos dois grupos, que foram: 
conquista, respeito e as que entendemos como similares: livre e liberdade. De acordo 
com o dicionário Eletrônico Houaiss (2009): a pessoa livre é “capaz de exercer seus 
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direitos civis e políticos dentro dos limites que lhe faculta a lei” e liberdade é “conjunto 
de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da 
autoridade política e perante o Estado; poder que tem o cidadão de exercer a sua 
vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei”. Podemos traduzir essas duas palavras 
como o meio ou a condição pela qual todos nós podemos acessar os outros direitos. 

A partir dessas definições analisamos as palavras em comum citadas pelos dois 
grupos de mulheres e suas especificidades: 

Como abordamos anteriormente, muitas “conquistas” foram realizadas por 
meio de lutas de mulheres que ousaram reivindicar seus direitos e condições sociais 
mais igualitárias. Um exemplo próximo de nós brasileiras foi a Constituição Federal de 
1988, considerada a mais avançada do mundo, que vigora até hoje, a qual constitui 
uma conquista de direitos das mulheres, principalmente no seu artigo 5º, I que diz: 
“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição”. À época havia 26 deputadas eleitas, representando apenas 5,7% do 
total de parlamentares; mesmo assim a bancada feminina, como se autodefiniram 
conseguiu a aprovação boa parte das 30 emendas apresentadas ao Congresso.120 O 
próprio fato delas estarem presentes durante três dias em uma capacitação sobre 
violência de gênero, longe de casa, dos filhos, foi uma ponderação recorrente durante 
o projeto. Muitas disseram que até pouco tempo elas não se viam em uma situação 
assim, de deixar a responsabilidade designadas socialmente para as mulheres como o 
cuidado com a casa, com os filhos e com o marido de uma forma tranquila, sem se 
“culpabilizar” por um suposto “abandono”. 

A própria temática central, violência de gênero, contribuiu para que a palavra 
respeito fosse constantemente lembrada. Principalmente o respeito relacionado com 
as mulheres que se encontram no ciclo da violência de terem o direito à autonomia 
referente às escolhas que tomam, principalmente quando não agem de acordo com o 
que é esperado por quem a informa ou a acolhe, ou seja, quando reatam com os 
companheiros com os quais tem uma relação violenta. Além, é claro, do respeito aos 
outros direitos que foram listados nesta atividade como, por exemplo, o direito de ir e 
vir ou o direito de decidir. 

 Além disso, no grupo das mulheres de assentamentos, outro aspecto que nos 
chamou a atenção foi que as mesmas elencaram palavras que simbolizam as 
demandas que fazem/fizeram parte do histórico de lutas defendidas por elas como: 
lazer, saúde, educação e moradia. Serviços básicos que nas áreas rurais estão em 
processo de construção para o efetivo acesso delas. Tema abordado na II Conferência 
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Habitat II’ 96 que traz: 

A Declaração de Istambul (Habitat II) faz referências diretas aos 
temas das mulheres frente às questões habitacionais e os 

                                                           
120

 Sobre o processo da Constituinte Nacional e a participação do movimento feminista e de mulheres 
consultar: PINTO, Céli R. J. Uma breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2003. – (Coleção História do Povo Brasileiro). 
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assentamentos humanos. Reconhece “que as mulheres, as 
crianças e os jovens têm necessidades particulares de viverem 
em condições seguras, saudáveis e estáveis” e afirma “a 
participação plena e equitativa de todas as mulheres e homens, 
assim como a participação efetiva dos jovens na vida política, 
econômica e social”. Insta os Estados para que incluam, nos 
programas e projetos relativos à moradia o acesso, sem 
restrições das pessoas deficientes, e a igualdade de gênero. 
(CFEMEA, 2006, ps.38 e 39). 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como exposto brevemente, apesar de todo o histórico das conquistas dos 
Direitos Humanos por meio de documentos internacionais, percebemos que o real 
acesso aos mesmos ainda está muito aquém do idealizado nesses acordos. 

Observamos na realização das oficinas que a mudança, do que foi durante 
muito tempo naturalizado para ser a condição social das mulheres, tem sido alterada, 
o que não acontece sem resistências, quer seja individualizadas ou institucionais, estas 
resistências apresentam-se como impedimento para a garantia de Direitos Humanos 
às mulheres.  

A violência de gênero persiste com altos índices e perpassando todas as classes 
sociais, níveis de escolaridade, demonstrando que no cotidiano a máxima: Uma vida 
sem violência é um direito das mulheres, ainda requer muita luta e mobilização. No 
entanto, para muitas mulheres, o caminho para a autonomia, expresso pelas palavras 
liberdade, respeito e conquista é o caminho trilhado até aqui e reafirmado para que 
seja o caminho que se deseja continuar. Foi o que observamos nas oficinas realizadas. 

A “desnaturalização” das desigualdades de gênero, a presença da violência 
contra a mulher dentro do campo das relações afetivas, são ainda sinais que o ideal 
democrático de igualdade não tem correspondência na realidade da grande maioria 
das mulheres. Embora as lutas feministas, o ingresso da mulher no mercado de 
trabalho e as políticas de promoção da igualdade de gênero são fatores responsáveis 
por muitas mudanças na sociedade. 

 Nas palavras elencadas pelas próprias mulheres, os direitos mais básicos como 
saúde, educação, lazer, trabalho são direitos a pouco conquistados ou e que ainda 
fazem parte do cenário de lutas cotidianas na vida dessas mulheres, pelo fato das 
mesmas terem indicado essas palavras durante a dinâmica, levando em consideração 
também que durante a realização de todo o Projeto pudemos ouvi-las contar como é o 
cotidiano delas. 

A proposta da dinâmica “Palavrório” objetivava sinalizar para as instrutoras 
como as participantes concebiam os Direitos Humanos, haja vista que eram dois 
grupos, como dito anteriormente, heterogêneos, oriundos das mais diversas 
especificidades locais do interior do estado do Mato Grosso do Sul. 
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Mesmo assim, encontramos semelhanças entre estes dois grupos que, de certa 
forma, utilizaram o espaço do Projeto como instrumento de “empoderamento”. 
Acreditamos que a metodologia proposta de “ouvir” e a partir disso construir o 
conteúdo das oficinas, ajudou na constituição de novas perspectivas de atuação 
política entre todas, tanto participantes quanto equipe, como Piovesan (2006, p. 10) 
chama a atenção: “O pleno exercício dos direitos políticos pode implicar o 
‘empoderamento’ das populações mais vulneráveis, o aumento de sua capacidade de 
pressão, articulação e mobilização políticas”. 

Ou, nas palavras de uma das participantes do grupo das mulheres assentadas: 
“Hoje temos organismos que podem nos amparar e vocês que ‘empoderam’ as 
mulheres.” Destas palavras podemos compreender a importância dessas iniciativas 
que envolvem tanto a sociedade civil quanto Estado na realização das políticas 
públicas. 

Estas reflexões ainda estão embrionárias, pois analisamos aqui brevemente 
apenas um fotograma que compõe uma película muito interessante, todavia 
esperamos que este trabalho possa despertar a curiosidade de quem o leu em buscar 
mais informações sobre as políticas públicas e o acesso efetivo aos Direitos Humanos 
nos espaços que frequentamos. 
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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de analisar as políticas públicas necessárias à segurança 
da população LGBT. Sabe-se que há inúmeros projetos de lei e de emendas 
constitucionais, bem como políticas públicas que buscam promover direitos de LGBT, 
entretanto não se encontra força política para leva-los adiante, mesmo existindo, 
ainda que precários, dados e estatísticas alarmantes acerca dos atos violentos 
cometidos contra esse segmento social. 

 

Palavras - chave: Políticas públicas; segurança pública; atividade policial; limitações; 
população LGBT  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem o objetivo de analisar as políticas públicas necessárias à 
segurança para a população LGBT, haja vista que além de inúmeros e cotidianos, os 
casos de crimes de ódio de característica homofóbica lésbofóbica, bifóbica, e/ou 
transfóbica cometidos contra essa parcela da população vêm aumentando, entretanto 
pouco se tem feito para investigar e solucionar.  

Em primeiro lugar, buscou-se analisar o que seria o direito fundamental e social 
à segurança pública e os princípios regentes da temática. Em um segundo momento, 
verificou-se quais são as atuais políticas públicas voltadas ao público LGBT. E, por fim, 
em face da violência sofrida por essa população específica quais medidas tem (ou não) 
sido tomadas com relação à sua segurança. 

2 DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL À SEGURANÇA PÚBLICA 

Inicialmente, importa lembrar que a segurança pública foi erigida à categoria 
de direito fundamental através da redação do art. 2º da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, pela qual “a finalidade de toda associação política é a 
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a 
liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão”.  

Numa sociedade na qual democracia plena é exercida, a segurança pública 
garante o amparo dos demais direitos individuais e sociais, bem como assegura 
plenamente a prática da cidadania. 

Ocorre que um dos problemas sociais que mais atingem a população nacional é 
a violência e, por tal motivo, o anseio por políticas públicas de segurança encontra-se 
dentro de grande parte das pautas dos movimentos sociais. 

No ordenamento jurídico brasileiro, se estabelece a segurança como um direito 
fundamental e social, respectivamente, nos arts. 5º e 6º da CRFB/88. Sendo, ainda, 
conceituada como um “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”, 
devendo, desse modo, ser “exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio”, conforme o art. 144 do referido diploma 
legal. 

Em tal plano, importa ressaltar que a segurança pública se trata de um direito 
fundamental, portanto, inalienável, intransmissível, imprescritibilidade e universal de 
todos os seres humanos. De acordo com o Ministério da Justiça (2007, p. 01):  

A segurança pública é uma atividade pertinente aos órgãos 
estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de 
proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações 
da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, 
garantindo o exercício  pleno da cidadania nos limites da lei. 
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No mesmo sentido, no âmbito coletivo ou privado, a segurança pública deverá 
ser garantida pelas polícias administrativa e judiciária, nos âmbitos federal e estadual.  

Entende-se a polícia como uma entidade incumbida de fazer o possível para 
que não haja atentado à ordem jurídica ou harmonia social, sendo a polícia 
administrativa (preventiva ou ostensiva) designada a assegurar a liberdade e a 
propriedade dos indivíduos, bem como impedir que danos sejam causados à 
população. 

Por sua vez, a polícia judiciária é responsável pela investigação e apuração de 
delitos e infrações penais, abastecendo o Poder Judiciário ou o Ministério Público com 
aparatos indispensáveis à punição de condutas (ações ou omissões) criminosas. 

Ressalta-se, assim, que a definição de segurança pública é algo mais amplo, 
pelo que não se restringe às atividades policiais na luta contra a prática de crimes ou 
infrações penais. Dessa maneira, “segurança pública é a manutenção da ordem pública 
interna do Estado. A ordem pública interna é o inverso a desordem, do caos, da 
desarmonia social, porque visa preservar a incolumidade da pessoa e do patrimônio”. 
(BULOS, 2011, p. 1428) 

Conforme tal entendimento, a noção de segurança pública remonta ao 
sentimento de paz e harmonia na convivência social, longe da realidade na qual se 
presencia diariamente a elevação da violência e impunidade daqueles que subvertem 
o equilíbrio estabelecido entre as adversidades presentes nas relações humanas. 

Ademais, não apenas o Poder Público deve empenhar-se na concretização e 
sustentação de uma segurança pública mais efetiva no cotidiano dos cidadãos. Faz-se, 
portanto, necessário que a população se conscientize sobre seu dever de promover a 
harmonia social atuando, por exemplo, na socialização dos indivíduos já 
marginalizados devido à baixa condição socioeconômica, capacitação dos presos ou na 
empregabilidade daqueles egressos do sistema penitenciário. 

3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Nesse ínterim, afirma-se que a segurança pública rege-se por um conjunto de 
princípios, entre eles, os da universalidade, da continuidade, da cortesia, dignidade 
humana, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 
eficiência, da transparência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da supremacia do 
interesse público, da garantia, da oficiosidade, do risco, da realidade, da oportunidade 
da atuação policial, da boa-fé, da concordância prática, da liberdade, da justiça, uso 
legitimado e progressivo da força, da investigação legal e adequada, da veracidade, da 
lealdade, da indivisibilidade, da relevância social e comunitária. (SILVA, 2009, p. 09) 

De início, diz-se que os serviços de segurança são universais, pois, consoante a 
Carta Magna de 1988, são de dever do Estado e, por isso, são serviços públicos e, 
como tal, devem ser iguais e acessíveis a todos sem quaisquer distinções.  
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No sistema jurídico brasileiro, a continuidade foi elucidada pelo art. 22, da Lei 
n° 8.078/90 (CDC) o qual informa que “os serviços essenciais devem ser contínuos”. 
Nesse âmbito, o art. 3º da Lei nº 11.473/07 prevê que os serviços e atividades de 
segurança pública são “imprescindíveis à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Sendo assim, não podem ser 
completamente suspensos. 

Já, pelo princípio da cortesia, os profissionais da segurança pública devem se 
dirigir ao cidadão que lhes procura, seja qual for a situação, de maneira cuidadosa e 
educada. Noutro falar, é o dever de urbanidade no tratamento, previsto no art. 4°, II, 
da Lei nº 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, in verbis: “São deveres do administrado perante a 
Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: (...) II - proceder 
com lealdade, urbanidade e boa-fé”. 

Além disso, o art. 37 da CRFB/88 c/c art. 2º da Lei nº 9.784/99, traz em seu bojo 
que a administração pública, seja ela direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deve obedecer aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, bem como 
razoabilidade, proporcionalidade. 

Nesse contexto, diz-se que o princípio da legalidade, subordina a Administração 
Pública aos preceitos legais, posto que a mesma só poderá atuar da forma como o 
povo determinar, através de leis promulgadas pelos representantes eleitos. Dessa 
maneira, “O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da 
Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a 
vontade da lei”. (MAZZA, 2012, p. 84) 

Ainda, o princípio da impessoalidade possui o escopo de ordenar que a 
Administração Pública aja com igualdade, ou seja, da mesma maneira para todas as 
pessoas e cidadãos, isto é, deixando de priorizar determinados grupos em detrimento 
de outros seguimentos sociais. Assim, 

Nele se traduz a idéia de que Administração tem que tratar a 
todos os administrados sem discriminações, benéficas ou 
detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são 
toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou 
ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e 
muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de 
qualquer espécie. O Princípio em causa não é senão o próprio 
princípio da igualdade ou isonomia (...).  (MELLO, 2004, p. 104). 

Já, a moralidade administrativa diz respeito ao padrão de comportamento que 
deve ser seguido pelos agentes públicos. É nessa esteira que o art. 2º, parágrafo único, 
IV, da Lei nº 9.784/99, a define como um dever de “atuação segundo padrões éticos de 
probidade, decoro e boa-fé”. 



 

- 481 - 

 

A publicidade se consagra no momento em que não pode existir em um Estado 
Democrático, no qual o poder emana do povo, o ocultamento dos administrados dos 
assuntos que a todos interessam. É o que se verifica no texto do art. 2º, parágrafo 
único, V, da Lei nº 9.784/1999, o qual dispõe que um dos critérios que devem ser 
observados pela administração pública é o de “divulgação oficial dos atos 
administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na constituição”. 

Não obstante, o princípio da eficiência se traduz na boa administração, ou seja, 
a atividade administrativa deve ser desenvolvida do modo mais adequado aos fins que 
se deseja alcançar. 

Por sua vez, vislumbra-se o princípio da transparência quando há 
democratização do acesso às informações. Assim, tem-se que o art. 3º, II e IV, da Lei nº 
12.527/2011, determina que o direito fundamental de acesso à informação seja 
executado conforme algumas diretrizes, entre elas que haja a “divulgação de 
informações de interesse público, independentemente de solicitações”, bem como 
que se fomente o “desenvolvimento da cultura de transparência na administração 
pública”. 

Há, também, o princípio da razoabilidade se concretiza quando a Administração 
Pública exerce seus poderes com bom senso, prudência e moderação com o intuito de 
atender ao interesse coletivo do povo.  

Além disso, costuma-se decompor o princípio da proporcionalidade em três 
desdobramentos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 
Desse modo, a adequação (art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/99) estabelece 
que os critérios escolhidos para a consecução do interesse público precisam ser aptos 
ao alcance de suas finalidades. Em relação à necessidade (art. 37, IX, CRFB/88), 
ressalta-se a ideia de que o cidadão tem direito à menor desvantagem possível 
relativamente às consequências dos atos e decisões administrativos. E, por último, no 
que tange à proporcionalidade em sentido estrito, compreende-se que se deve 
analisar e avaliar com esmero se o instrumento usado é ou não desproporcional ao 
objetivo desejado. 

Ademais, no que se refere à supremacia do interesse público significa dizer que 
“os interesses da coletividade são mais importantes que os interesses individuais, 
razão pela qual a Administração, como defensora dos interesses públicos, recebe da lei 
poderes”. (MAZZA, 2012, p. 79), 

Nessa esteira, Silva (2009, p. 14) argumenta que para que haja a efetividade do 
principio da garantia, o Estado deve possuir um corpo organizado para a consecução 
da tarefa de garantir a segurança (e todos os demais direitos fundamentais), dentro do 
qual se encontra a polícia. 

Há, também, o princípio da oficialidade que consiste na atribuição aos órgãos 
do Estado da legitimação da persecução penal e, por sua vez, subdivide-se em dois: 
oficiosidade e titularidade. O primeiro diz respeito ao fato de que deve a autoridade 
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estatal agir de ofício. Já, pelo segundo, entende-se que o titular da ação pública é o 
Ministério Público e, tão-somente ele. 

Acerca tal princípio, nas lições de Nucci (2011, p. 105) apreende-se que 
“Expressa ser a persecução penal uma função primordial e obrigatória do Estado. As 
tarefas de investigar, processar e punir o agente do crime cabem aos órgãos 
constituídos do Estado, através da polícia judiciária, do Ministério Público e do Poder 
Judiciário”. 

O princípio do risco diz respeito ao fato de que a atividade policial possui um 
alto grau de periculosidade, haja vista que estão diariamente expostos a situações de 
perigo iminente à integridade física, moral e psíquica, bem como à vida. 

Atentar-se ao princípio da realidade significa observar cuidadosamente as 
reivindicações cotidianas e os resultados das próprias atitudes. Afinal, “o irreal, ou 
inexistente, não pode servir como fundamentação de um ato administrativo, 
tampouco servir como objeto de um ato do poder público. A ação policial, portanto, 
deve ter como motivação e objeto fatos reais”. (SILVA, 2009, p. 17) 

Já o princípio da oportunidade da atuação policial “serve como critério 
humanizador, porque conduz a não atuação policial quando esta se demonstrar 
inadequada ou perigosa” (SILVA, op. cit.), não só aos profissionais de segurança 
pública, mas também a sociedade em geral. Dessa forma, pode-se dizer que devido a 
tal princípio, ao verificar que o caso concreto é banal ou insignificante, é possível ao 
Estado abster-se de executar o jus puniendi ao averiguar que dele possam sobrevir 
mais danos do que proveitos a população. 

Ainda, o princípio da boa fé vincula tanto a Administração, como os 
particulares, visto que todos devem agir e relacionar-se de maneira leal, ética ou 
amparada no direito. (MARTINS, 2013). 

Não obstante, existindo conflitos entre dois ou mais direitos humanos, o 
intérprete do Direito deverá aplicar princípio da concordância prática, harmonizando 
os bens tutelados, visando atingir o verdadeiro significado da norma. 

É cediço saber que a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, “caput”, LIV, LVII, LXI 
e LXVI) estabeleceu uma nova ordem na qual a liberdade é a regra e a prisão exige 
comprovação devidamente fundamentada. Nesse sentido, na análise do caso concreto 
deve haver sempre a observação do princípio in dúbio pro libertate, bem como da 
presunção de inocência.  

Por outro lado, o princípio da justiça diz respeito ao poder de deliberar acerca 
os direitos de cada um, de recompensar ou de sancionar alguém devido aos seus atos. 
Ocorre que, nos ensinamentos de Silva (2009, p. 18): 

O policial não é, de forma alguma, justiceiro da sociedade ou 
arauto dos vitimados, para confundir persecução penal com 
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ânsia persecutória. A persecução penal é racional e garantista, 
enquanto a ânsia persecutória é irrefreável e busca combater o 
crime a qualquer preço. Eis que, o policial tem o dever de não se 
envolver emocionalmente com os casos em que trabalha e, 
também, de não deixar que sua particular compreensão de 
justiça prevaleça sobre todos os princípios que delimitam a sua 
atuação, porque não cabe à polícia impor a sanção penal.  

Outrossim, sobre o uso da força, prevê o art. 284 do CPP que “não será 
permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de 
tentativa de fuga do preso”. No mesmo sentido, dispõe o art. 292 do referido diploma 
legal, ou seja, existindo “resistência à prisão em flagrante ou à determinada por 
autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos 
meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência”. Assim, o uso 
legítimo e progressivo da força consiste na escolha adequada por parte agente de 
segurança pública de como aplicar a força ante ao nível de sujeição daquele a ser 
contido. 

Ademais, pode-se afirmar que a investigação legal e adequada é aquela não 
ultrapassa os limites impostos pela legislação penal e processual penal, posto que o 
procedimento investigatório é extremamente invasivo à esfera pessoal e individual do 
suspeito ou acusado. (SILVA, 2009, p. 22). Além disso, a investigação criminal é regida 
também pelo princípio da veracidade, ou seja, a mesma deve ser realizada verificando 
sempre se a noticia criminis está de acordo com os fatos ou com a realidade. 

Já, o princípio da lealdade faz-se presente quando as partes envolvidas na 
persecução penal a conduzem com boa fé, ética, lisura e probidade, devendo-se 
reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da pessoa humana. Dessa maneira, pelo 
simples fato de "ser" humana, a pessoa merece todo o respeito, devendo-se lhe 
garantir as condições adequadas de existência. 

Para Silva (2009, p. 24), pelo princípio da indivisibilidade a investigação criminal 
deve ser realizada de maneira refinada, reunindo conhecimentos criminológicos e 
criminalísticos com os dispositivos legais, de modo que não sendo assim, a mesma 
torna-se completamente inválida. Aqui, remonta-se também ao princípio da 
interdisciplinaridade, haja vista que o procedimento investigatório reúne especialistas 
de várias áreas do saber. 

Por último, diz-se que a segurança pública reveste-se de relevância social e 
comunitária, posto que procura assegurar e manter a paz social para que a mesma não 
seja abalada pelo ato delituoso. Sendo, também, esse princípio também relacionado à 
defesa dos direitos quando os mesmos são atacados. 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO LGBT 

As políticas públicas tratam-se do agrupamento de iniciativas do poder publico 
e da população objetivando a efetivação de direitos humanos ou fundamentais, de 
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modo que são capazes de tornar o direito material em algo real e concreto, 
independente de haver leis específicas que resguardem o grupo visado pelas ações 
governamentais.  

Nesse contexto, o Lopes et al (2008, p. 05) define políticas públicas como “a 
totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou 
municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público”. 

Ocorre que, perante os danos causados a inúmeros cidadãos pelo 
desenvolvimento social e pessoal, os quais estão submetidos a condições eminentes 
de violência e risco de vida, a execução de políticas públicas pelas três esferas 
governamentais torna-se diariamente mais necessária e urgente. 

No âmbito legislativo já se tem conhecimento da existência de leis municipais 
em algumas cidades do país, como, por exemplo, a Lei nº 16.780/2002 e a Lei nº 
17.025/2004, as quais proíbem a discriminação do indivíduo diante de sua orientação 
sexual ou identificação de gênero em Recife/PE. Tais legislações, porém, não 
criminalizam a homofobia, não legalizam a adoção por casais LGBT ou sequer 
conferem à união estável homoafetiva o status de família, tal como acontece com nas 
relações heterossexuais na Constituição Federal de 1988. 

No âmbito previdenciário, há o PL nº 6.297/2005 o qual possui a finalidade de 
incluir na situação jurídica de dependente, para escopo previdenciário, o(a) 
companheiro(a) homossexual do(a) segurado(a) do INSS ou do(a) companheiro(a) 
homossexual do(a) servidor(a) pública federal. Cabe lembrar que, em Recife/PE, tal 
direito já é assegurado ao servidor público municipal, de acordo com o art. 11, IV da 
Lei Municipal nº 17.142/2005, e que o entendimento jurisprudencial tem se 
posicionado com o intuito de garantir esse beneficio aos usuários (as) do INSS. 

Na seara do direito de família, o PL nº 580/2007 e o PL nº 4.914/2009 buscam 
regulamentar os direitos e deveres civis em relação à união homoafetiva, no mesmo 
sentido é o PL nº 2.285/2007 e o PL nº 612/2011, os quais reconhecem união 
homoafetiva como entidade familiar. Ademais, há o PL nº 2.153/2011 que visa alterar 
o art. 42, §2º da Lei nº 8.069/1990, no sentido de garantir a adoção de crianças e/ou 
adolescentes por casais homoafetivos. 

No direito penal, o PL nº 122/2006, o PL nº 31/2010, o PL nº 457/2011 e o PL nº 
1.846/2011, ilustrativamente, tratam de tipificação de crimes ou aumento de pena de 
alguns delitos em decorrência de discriminação devido à identificação de gênero ou 
orientação sexual da vítima. Por sua vez, na ordem constitucional, o PL nº 111/2011 
procura alterar o art. 3º, IV da CRFB/1988, incluindo como objetivo fundamental da 
República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem quaisquer 
preconceitos relativos à identidade de gênero ou orientação sexual.  

Já no campo do registro civil, existe o PL nº 6.655/2006 que modifica o art. 58 
da Lei dos Registros Públicos, possibilitando a mudança do nome de transexuais em 
momento anterior ao procedimento cirúrgico de adequação dos órgãos sexuais, bem 



 

- 485 - 

 

como o PL nº 2.976/2008 que adiciona o art. 58-A na LRP, permitindo àquelas pessoas 
que têm como identificação de gênero travesti, masculino ou feminino, fazerem o uso, 
junto ao nome e prenome oficial, de um nome social.  

Além disso, a aprovação do PL nº 1.281/2011 permitira que transexuais, 
mediante a confirmação da realização da cirurgia de mudança de sexo através de 
documentação médica, averbar sua real identidade no registro civil, em cartório 
competente, sem haver necessidade de ajuizar um procedimento judicial. Esses três 
últimos projetos de lei são uma maneira de garantir que seres humanos não sejam 
alvo de chacotas, constrangimentos ou outras condutas violentas e discriminatórias, as 
quais em sua maioria ocorrem após a exibição os documentos de identificação pessoal. 

Não obstante, o Decreto nº 35.051/2010 do Governo do Estado de 
Pernambuco dispõe a respeito do uso do nome social por funcionários públicos 
travestis ou transexuais nos registros estaduais relativos a serviços públicos prestados 
na esfera pública estadual. E, na esfera pública federal, a Portaria nº 233/2010 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autoriza os servidores públicos 
federais travestis e transexuais a utilizarem o nome social dentro das repartições 
públicas. 

No entanto, é injustificável negar direitos a um determinado segmento social, o 
qual pleiteia cotidianamente para ter sua cidadania e dignidade humana reconhecidas, 
tendo em vista que a inexistência de leis específicas não deve jamais configurar-se na 
privação de direitos humanos previstos na ordem constitucional.  

Isto porque, a ausência de reconhecimento dos direitos dos (as) LGBTs, 
promove a marginalização dos relacionamentos homoafetivos, bem como piora a 
situação de vulnerabilidade na qual já se encontram uma parcela de indivíduos 
diferentes do padrão imposto pela heteronormatividade. 

Já o Poder Executivo começou a garantir diversos direitos para a população 
LGBT, a partir de uma série de iniciativas. A primeira delas, criada em 2004, foi o 
programa “Brasil Sem Homofobia” de combate à violência e à discriminação contra 
essa parcela da população e de promoção da cidadania homossexual. Nesse contexto, 
em 2008, aconteceu a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais, que teve como temática “Direitos humanos e políticas públicas: o 
caminho para garantir a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 
transgêneros”. 

A partir disso, em 2009, foi lançado o Plano Nacional de Promoção da Cidadania 
e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNDCDH-
LGBT). Nesse mesmo ano, publicou-se o decreto que criou o Programa Nacional de 
Direitos Humanos 3 (PNDH 3). Em 2010, ademais, criou-se a Coordenadoria Nacional 
de Promoção dos Direitos de LGBT, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos e, 
implantou-se o Conselho Nacional LGBT, com representação paritária do governo 
federal e da sociedade civil. 
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Vê-se, assim, que as medidas do Poder Executivo, em seus vários âmbitos, 
federal, estadual e municipal, são o reflexo da ausência de políticas públicas voltadas 
ao combate ao preconceito, à discriminação e à exclusão que afeta a comunidade 
LGBT. 

É possível perceber que diante da omissão do Legislativo e do Executivo, 
vislumbra-se forte ativismo judicial, em especial no julgamento da ADPF nº 132/2011 e 
na ADI 4277/2011, pelo qual se equiparou os direitos casais homossexuais aos dos 
companheiros heterossexuais em relação à união estável. 

Igualmente, no âmbito do Poder Judiciário foi elaborada a Resolução nº 175 do 
CNJ, a qual dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão 
de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo na esfera cartorial, 
sendo vedada às autoridades competentes a recusa. 

Por fim, “analisando a questão sob a perspectiva dos três Poderes, tem-se o 
Judiciário como vanguarda no reconhecimento dos direitos de homossexuais” 
(SANTARELO, 2010, p. 38), bem como dos (as) transexuais ao deferir, por exemplo, o 
pedido de mudança do nome do registro civil não tendo havido a realização de cirurgia 
de redesignação sexual, conforme o seguinte julgado: 

[..]. Alteração de nome e sexo em assento civil de nascimento 
sem a realização de cirurgia de redesignação sexual. Requerente 
portadora de transexualismo (CID-10 F 64.0), devidamente 
comprovado nos autos mediante atestado médico e fotografias. 
Desnecessidade e inviabilidade de realização de procedimento 
cirúrgico. Pedido com precedente no artigo 109 da Lei nº 
6.015/73 e na Jurisprudência. Feito de jurisdição voluntária. 
Prova material incontroversa. Caráter social da ação. Adequação 
da realidade psicossocial da requerente à realidade jurídica. 
Efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana. Novo prenome proposto que se adequa a identificar a 
requerente sem dificuldade, ante a semelhança com o anterior. 
Utilização do nome anterior apenas para fins de nome de 
fantasia profissional, nos termos do art. 57, §1º, da Lei 6.015/73. 
Parecer favorável do Ministério Público. Procedência dos 
pedidos deduzidos na exordial. (TJPE, Proc. nº 0180-59.13, Rel. 
Juiz de Direito José Adelmo Barbosa da Costa, j. 08/04/2013). 

5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA LGBT 

É cediço saber que o povo brasileiro, em geral, no dia-a-dia, encontra-se 
vulnerável a sofrer violência, tal quadro agrava-se notavelmente quando se trata do 
segmento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).  

Nesse sentido, a segurança pública enquanto tarefa sob responsabilidade do 
poder estatal deve abarcar ações de prevenção, ofertando incentivos para que a 
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população LGBT permita-se conviver, trabalhar, produzir e se divertir, resguardando-a 
dos perigos aos quais está sujeita, principalmente, em relação ao envolvimento deste 
seguimento social no tráfico de drogas e na prostituição, ante a falta de apoio familiar, 
a evasão escolar e a negativa do mercado de trabalho devido, especialmente, a sua 
orientação sexual e/ou identificação de gênero. 

As políticas estatais de segurança pública vêm sendo alvo de 
constantes críticas pelos mais diversos segmentos da sociedade. 
De um lado, a fala oficial da eficiência da polícia frente à 
crescente criminalidade e violência nos grandes centros urbanos, 
de outro, a contestação aos métodos violentos e, 
principalmente, discriminatórios dessa polícia. (SALES et al, 2009, 
p. 07) 

Realmente é difícil encontrar dados estatísticos acerca da violência contra 
homossexuais, bissexuais e transgêneros, os quais possam mostrar com tranquilidade 
o que se passa no cotidiano da população LGBT, haja vista não existir uma lei federal 
determinando a criminalização da homofobia, ou seja, punindo a discriminação devido 
à orientação sexual ou identificação de gênero diversa daquela imposta pela 
“heteronormatividade”. 

Cabe frisar, nesse contexto, que a homofobia pode ser indicada como 
consequência direta da exclusão social e da restrição de direitos fundamentais à 
população LGBT, o que a faz mais suscetível a delitos ameaçam vida e integridade 
física, moral ou psíquica. Destarte, os locais de convivência LGBT são ambientes fáceis 
para a concretização de violências, ante seu isolamento e invisibilidade, ao passo que 
esse contingente da sociedade não pode expressar tranquilamente sua afetividade em 
espaços públicos e seguros. 

Em tal plano, há uma cobrança natural da sociedade civil e do movimento 
LGBT, principalmente no que se refere aos esclarecimentos dos casos de homicídios 
cometidos contra LGBT. Assim, o Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH), 
programa do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas (SEPP), vinculado à Secretaria 
Executiva de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) de Pernambuco, realizou em 
conjunto com Assessoria do Governador do Estado, um levantamento dos homicídios 
praticados contra as pessoas LGBT através dos fatos veiculados pelos diversos meios 
de comunicação. E, no sentido de colaborar com o combate à homofobia, a Secretaria 
de Defesa Social (SDS) firmou parceria com o CECH, objetivando de reunir dados 
referentes às investigações dos homicídios de LGBT, configurando-se ou não a 
homofobia como justificativa da prática criminosa. 

Verificou-se que no ano de 2012, foram 34 homicídios, nos quais foram 
vítimas 23 gays, 02 lésbicas e 09 travestis, sendo 32 com sexo biológico masculino e 02 
com sexo biológico feminino. Em 2013, até o mês de julho, foram 28 homicídios, sendo 
vítimas, 10 gays, 01 lésbica, 04 transexuais e 07 travestis, dessas uma não foi 
identificado o sexo biológico, 26 com sexo biológico masculino e 01 com sexo biológico 
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feminino. Quanto ao modus operandi são os mais diversos sendo em sua maioria 
facadas, pancadas (golpes, pauladas) e disparos de arma de fogo. 

Importa, portanto, ressaltar que esse trabalho do CECH, o qual já vinha se 
desenvolvendo desde 2012 passou recentemente a basear-se na Lei nº 12.876/2005, 
que determina a produção de estatística quanto à violência direcionada às pessoas 
bissexuais, homossexuais e transgêneros, isto é, através de sua regularização, o Estado 
de Pernambuco necessita alimentar um banco de dados com informações oficiais em 
relação a quaisquer crimes praticados contra LGBT e/ou com motivações homofóbica. 

Isto porque, para além dos assassinatos referidos, existe um quantitativo que 
não se encontra oficialmente anotado, seja pela falta de interesse do Poder Público ou 
devido ao silencio das vítimas LGBT, as quais sofreram variadas espécies de violações 
de direitos humanos e/ou fundamentais, diante do medo de uma retaliação ainda 
maior por parte de seus agressores.  

De modo semelhante as expressões de violência, são também variadas as 
agressões as quais podem ser originadas no âmbito familiar, profissional, escolar ou 
em outros estabelecimentos de convivência social. Outra complexidade concerne à 
discussão entre a criação ou não de delegacias especializadas para acolher 
adequadamente as demandas LGBT ou a execução de uma política pública que garanta 
a efetividade no atendimento deste público-alvo, sem que haja segregação. 

Desse modo, vislumbra-se, por exemplo, a necessidade de adaptar os 
instrumentais usados nas atividades policiais, como aquele destinado à formulação da 
queixa-crime e outros documentos destinados à produção de inquéritos e/ou 
investigações policiais, nos quais deverão constar espaços para preenchimento de 
“orientação afeitvo-sexual”, “identificação de gênero” e “nome social”, no intuito de 
assegurar maior visibilidade às infrações penais e/ou delitos praticados contra o 
público LGBT no Estado de Pernambuco. 

Sendo assim, resta claro que a relação entre a atividade policial e a 
observância aos direitos humanos mostra-se essencial para assegurar o desempenho 
eficaz das atribuições de segurança pública, em especial aquelas ligadas ao exercício 
da cidadania pelos (as) LGBTs. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, ante o impacto dos dados aqui revelados nota-se que já é mais 
do que suficiente para se definir prioridades e organizar ações afirmativas garantidoras 
dos direitos humanos inerentes aos LGBTs, em uma conjuntura de desrespeito, 
intolerância, impunidade e violência a qual uma significativa parcela da população 
brasileira está exposta no dia-a-dia, ante a existência do sexismo, da homofobia, 
lesbofobia, bifobia e transfobia da sociedade. 
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar os dados obtidos pelo Mapa da Violência 2012: 
homicídios de mulheres no Brasil, elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-
Americanos (CEBELA) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Socias (FLACSO), 
onde foram elaborados estudos através dos dados disponibilizados pelo Sistema de 
Informações de Mortalidade(SIM) e pelo Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. Visto que o fenômeno da violência contra 
as mulheres é um problema ainda frequente, apesar da criação da Lei 11.340 de 
07/08/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a sétima posição de taxas de homicídios femininos 
em uma lista de 84 países. O Mato Grosso do Sul está em quinto lugar no número de 
taxas de homicídios femininos por Estado e Ponta Porã aparece em décimo segundo 
lugar por município brasileiro. Os dados demonstraram que as maiores taxas de 
vitimização de mulheres concentra-se na faixa dos 20 aos 29 anos de idade, que os 
incidentes acontecem na própria residência da vítima, os agressores são os cônjuges 
e/ou namorado (ou os respectivos ex), a violência física é preponderante e a maoria 
dos casos de atendimento as vítimas são reincidentes. A própria existência de leis ou 
mecanismos específicos de proteção indicam claramente a desigualdade e 
vulnerabilidade real desses setores. O governo federal e o sistema de justiça do país 
unem esforços para aprofundar o enfrentamento da violência contra a mulher, porém 
nossas políticas ainda são insuficientes para reverter a situação. A importância de 
estudos como o Mapa da Violência se demonstra, pois, para elaboração de novas 
estratégias para detectar, prevenir e reduzir estes índices é preciso de dados confiáveis 
e válidos das condições e circunstâncias de produção dessas agressões.  

Palavras-chave: Mapa da Violência; Homicídios; Mulheres. 
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1 INTRODUÇÃO 

É comum vermos notícias envolvendo a violência de gênero, isso demonstra um 
problema de saúde pública de âmbito mundial. Embora mudanças tenham ocorrido 
para o combate da  violência contra  a mulher, é algo que continua perpetrada pela 
sociedade, em especial os parceiros íntimos das vítimas, de acordo com recentes 
estudos intitulado Mapa da Violência 2012: homicídios de mulheres no Brasil, 
elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (CEBELA) e a Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Socias (FLACSO)onde foram elaborados estudos através 
dos dados disponibilizados pelo Sistema de Informações de Mortalidade(SIM) do 
Ministério da Saúde e pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).  

É um fênomeno preocupante de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 
o Brasil ocupa a sétima posição de taxas de homicídios femininos em uma lista de 84 
países. O Mato Grosso do Sul está em quinto lugar no número de taxas de homicídios 
femininos por Estado e Ponta Porã aparece em décimo segundo lugar por município 
brasileiro. 

Como o Mapa está sendo utilizado por diversas instituições para a mobilização 
da sociedade e para a articulação de políticas de enfrentamento da violência contra a 
mulher, julgamos necessário refletir sobre esta atual realidade. Este artigo tem por 
objetivo analisar os dados obtidos pelo Mapa da Violência 2012: homicídios de 
mulheres no Brasil e propor uma reflexão sobre estes dados dando relevância ao 
estado de Mato Grosso do Sul. 

2 A LUTA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES  

 A violência contra a mulher é um tema que vem ganhando preocupação 
internacional, contudo, isso nem sempre foi assim. É fruto de um trabalho realizado 
pelos movimentos feministas da segunda metade do século XX, que  pressionaram e 
exigiram ações do Estado junto às vítimas, não apenas para o tratamento de lesões e 
traumas provenientes da violência, mas também no reconhecimento das mulheres de 
suas condições de cidadãs capazes de decidir sobre suas próprias vidas.(OKABE, 2008, 
p.455)    

 O feminismo, como referência a política e teórica para a organização das 
mulheres, promoveu uma significativa transformação na compreensão das relações 
humanas e da organização econômica, política e social do mundo (PINTO, 2003). 

 A definição de violência , de acordo com Saffioti(2004, p.17):  

Violência é a ruptura de qualquer forma de integridade da 
vítima: integridade      física, integridade psíquica, 
integridade sexual, integridade moral. Observa-     
se que  apenas a psíquica e a moral situam-se fora do palpável.  



 

- 493 - 

 

  A estratégia do movimentos feministas se centrou na desconstrução das 
seculares raízes culturais da inferioridade feminina e do patriarcalismo, nas denúncias 
das diversas formas de violência, nas tentativas de  modificar as leis que mantinham a 
dominação masculina e na construção de novas bases de relação, protagonizada por 
mudanças de atitudes e de práticas nas relações  interpessoais. 121 

 O tempo passou e a política da saúde ganhou novos contornos quanto à 
organização dos serviços assistenciais, às relações inter e intra-institucionais e também 
quanto à participação da comunidade. Surgiram as Ações Integradas de Saúde e mais 
tarde o Sistema Unificado e Descentralizado de Serviços.        

 Com a frequencia de violência contra as mulheres, surgiu a necessidade de 
desenvolver mecanismos socias para o tratamento das vítimas. As atividades de 
assistência a mulheres começaram a surgir em 1984, com a criação do Centro de 
Orientação Jurídica e Encaminhamento à Mulher (COJE) e em 1985 a primeira 
Delegacia de Defesa da Mulher,em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado de 
São Paulo e da Secretaria de Estado de Negócios da Justiça, cabendo a investigação e 
apuração dos delitos contra a pessoa do sexo feminino, relativos às lesão corporais e 
crimes contra os costumes, assim como a hierarquização de delitos e penas. 122   

 Desde a criação da primeira Delegacia de Direitos da Mulher em 1985, a 
violência contra a mulher no Brasil tem sido alvo de políticas públicas em vários setores 
(BRASIL,2006) como a criação de novas políticas como a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da e o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.. Esse plano tem 
como um de seus objetivos implantar uma política nacional de enfrentamento da 
violência que garanta o atendimento integral, humanizado e de qualidade (VIEIRA, 
2009). 

 A problemática da violência contra mulher vem sendo reconhecida  por 
entidades ligadas aos direitos humanos e organismos internacionais como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
como problema de saúde pública.(OLIVEIRA,2005,p.377) essas mobilizações em torno 
do tema resultaram na criação de serviços que atendem mulheres vítimas de violência 
sexual e doméstica, bem como de instrumentos jurídicos e legais, permitindo um 
atendimento direcionado. 

 De acordo com Schraiber (2002, p. 472): 

Os serviços básicos de saúde são importantes na detecção do 
problema,       porque têm, em tese, uma grande 
cobertura e contato com as mulheres,        
podendo reconhecer e acolher o caso antes de incidentes mais 
graves. 
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 Impacto da violência na saúde dos brasileiros. 

122
  A violência contra a mulher: uma questão de saúde. 



 

- 494 - 

 

 As tentativas de explicar as causas da violência contra as mulheres, a partir da 
categoria gênero, não se apresentam como suficientes para explicar por que mulheres 
que construíram seu referencial de papéis e relações de gênero numa mesma cultura 
agem de forma diferenciada no que se refere à experiência de viver este tipo de 
violência (PORTO, 2008). É mencionado o atendimento das mulheres em situação de 
violência no serviço de saúde como extremamente importante, já que este é muitas 
vezes o único local procurado. (VIEIRA, 2009). 

 As mulheres brasileiras conseguiram junto ao Estado, a criação do Conselho 
Nacional dos Direitos da mulher, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, Delegacias 
Especializadas em Atendimento às vítimas (Deams), Casas Abrigo e a instituição do 
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM).        

 Houveram avanços significados no quesito de leis de enfrentamento da 
violência contra as mulheres. Em 2003 foi estabelecida a notificação compulsória nos 
serviços de saúde, públicos ou privados, em todo o território nacional, dos casos de 
violência contra as mulheres atendidas nesses serviços. Em 2004 ocorreram alterações 
no Código Penal, dentre elas a tipificação de crime de violência doméstica. E em 2006 
foi criada a Lei Maria da Penha. Essas leis foram possíveis com as articulações 
mobilizadas por organizações da sociedade civil. Em 2007, criou-se o Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que pretendia investir em serviços entre 
2008 e 2011 (BRASIL,2007). Embora estas novas formas de atuação vem se 
demonstrando importantes, uma pesquisa realizada por Vieira (2009), demonstrou 
desconhecimento da Lei Maria da Penha e que pequena a parcela de entrevistados que 
não acredita em uma intervenção em casos de violência como um direito da mulher, 
assim como aqueles que discordam ou desconhecem a nova legislação sobre a 
violência contra a mulher 

 Na maioria das vezes, as mulheres vítimas de violência apresentam problemas 
que não se reduzem às conseqüências imediatas dos atos violentos vivenciados, mas 
apresentam interfaces que precisam contar com o aporte interdisciplinar, como as 
cicatrizes deixadas na vida sexual, afetiva, social, profissional.123  

De acordo com os atendimentos do sistema do Ministério da Saúde de 
Notificação Compulsória de Violência, são registradas: violência física, psicológica, 
sexual, tortura, econômica, tráfico de seres humanos, entre outras. 

2. 1 ANÁLISE DA LEI MARIA DA PENHA 

 A Lei Maria da Penha completa 07 anos de existência em 2013, seus 46 artigos 
são eficientes, a falha está basicamente na execução. Ainda existem pouquíssimos 
tribunais e delegacias especializadas, os policiais das delegacias comuns continuam 
ignorando as denúncias das mulheres, juízes machistas dão razão ao homem agressor, 
as medidas de proteção (como a ordem para que o companheiro se mantenha a certa 
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  Atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. 
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distância) demoram a ser expedidas-e, uma vez expedidas, nem sempre são 
cumpridas-, faltam campanhas educativas que incentivem a mulher a quebrar o 
silêncio.124 

 A violência doméstica não tem classe social, ocorre nas favelas e nos bairros 
nobres, atinge todas as raças. Em 2013 ocorreu dois julgamentos históricos: do goleiro 
Bruno pelo assassinato de Eliza Samudio e do policial Mizael Bispo de Souza, pela 
morte de Mércia Nakashima, crimes cometidos por pessoas de classe média, que 
foram premeditados e justificam que a violência contra a mulher não ocorre somente 
com o uso de álcool como justificativa de cometer o crime. 

 Foi criada em 2012 pelo Senado e Câmara Federal uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Violência Contra a Mulher com o objetivo de descobrir por que os 
espancamentos e os assassinatos de mulheres no Brasil ainda têm proporções 
epidêmicas, mesmo com a criação da Lei Maria da Penha. A investigação que durou 16 
meses  apresentou um estudo completo sobre a rede de amparo às brasileiras vítimas 
de violência. O documento contém mais de 1.000 páginas que serão encaminhadas 
para o governo federal, estados, municípios, tribunais, promotorias e defensorias. Foi 
constatado que os serviços oferecidos para o atendimento às mulheres vítimas de 
violência são serviços que funcionam mal ou não existem. A maior reclamação é que as 
mulheres não conseguem prestar queixa nos finais de semana nas delegacias 
especializadas, pois na maioria não há plantão policial. Uma das sugestões é a criação 
de um banco de dados nacional com informações detalhadas a respeito da violência 
cometida contra as mulheres para traçar políticas públicas mais detalhadas.  Também 
elaboraram um projeto para transformar o homicídio de mulher em um crime 
específico- o feminicídio .125 

 Um serviço criado para esclarecer às vítimas sobre seus direitos e onde e como 
obter ajuda é o Ligue 180. Foi criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, atende todo o terrítório nacional e é gratuito. Esse serviço é uma 
importante porta de entrada na rede de atendimento para as mulheres e também uma 
fonte para subsidiar o desenho da política de enfretamento à violência e o 
monitoramento dos serviços que integram a rede em todo país. 

 Recentemente em agosto de 2013 foi divulgada uma pesquisa realizada pelo 
Data Popular e Instituto Patrícia Galvão, onde entrevistaram 1.501 pessoas em 100 
municípios do Brasil com o objetivo de avaliar o que a percepção da população 
referente a Lei Maria da Penha. O estudo revelou significativa preocupação da 
sociedade com a violência doméstica e os assassinatos de mulheres pelos parceiros ou 
ex-parceiros no Brasil e os dados revelam que o problema está presente no cotidiano 
da maior parte dos brasileiros: entre os entrevistados, de ambos os sexos e todas as 
classes sociais, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 56% 

                                                           
124 ...Não se bate nem com uma flor. 

125  Às mulheres, apenas centavos. 
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conhecem um homem que já agrediu uma parceira. E 69% afirmaram acreditar que a 
violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres e 98% conhecem a Lei 
Maria da Penha. Além de mapear a preocupação da sociedade, a pesquisa levantou 
ainda a percepção sobre o que mudou com a lei de enfrentamento à violência 
doméstica e as avaliações sobre as respostas do Estado frente ao problema. O estudo 
mostra que apenas 2% da população nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha e que, 
para 86% dos entrevistados, as mulheres passaram a denunciar mais os casos de 
violência doméstica após a Lei. 126 

2. 2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A fonte básica para a análise dos homicídios no país, em todos os Mapas da 
Violência até hoje elaborados, é o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS).  

A notificação da Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências foi 
implantada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério 
da Saúde em 2009. 

Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram assassinadas no país acima 
de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. As armas de fogo continuam sendo o 
principal instrumento dos homicídios femininos sendo pouco menos da metade dos 
casos, a utilização de objetos cortantes, penetrantes, contundentes, sufocação etc., são 
mais expressivos quando se trata de violência contra a mulher, o que pode ser 
indicativo de maior incidência de violência passional. 

Verificamos grande heterogeneidade existente entre os estados do país. Ao 
nos referir sobre o Estado de Mato Grosso do Sul – MS, percebemos  que esta em 
quinta posição com taxa de 6,1% em 2010. Nas capitais dos estados, os níveis são ainda 
mais elevados. Se a taxa média dos estados no ano de 2010 foi de 4,4 homicídios cada 
100 mil mulheres, a taxa das capitais foi de 5,1, sendo na capital do estado de MS de 
5,4% ocupando a 19 posição. 

Segundo o Censo de 2010, 577 municípios que apresentaram maior taxas, 
contavam com mais de 26 mil mulheres, sendo avaliadas os homicídios femininos 
aparecem no estado destaque as cidades de Ponta Porã com taxa de 17,8% ocupando 
12º posição. Quanto a idade na faixa dos 15 aos 29 anos de idade, com preponderância 
para o intervalo de 20 a 29 anos, que é o que mais cresceu na década analisada. Por 
sua vez, nas idades acima dos 30 anos a tendência foi de queda.  

Vemos que em todas as faixas etárias, o local de residência da mulher é o que 
prepondera nas situações de violência, especialmente até os 10 anos de idade e a 
partir dos 30 anos da mulher. Esse dado, 71,8% dos incidentes acontecendo na própria 
residência da vítima, permite entender que é no âmbito doméstico onde se gera a 
maior parte das situações de violência vividas pelas mulheres. Em segundo lugar a via 
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   Percepção da sociedade sobre violência e assassinatos de mulheres.  
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pública, com 15,6% dos atendimentos, aparece também como local de ocorrência dos 
incidentes violentos e a escola, que no total apresenta baixa incidência. 

Os pais aparecem como os agressores quase exclusivos até os 9 anos de idade 
das mulheres, e na faixa dos 10 aos 14 anos, como os principais responsáveis pelas 
agressões. Esse papel paterno vai sendo substituído progressivamente pelo cônjuge 
e/ou namorado (ou os respectivos ex), que preponderam sensivelmente a partir dos 20 
anos da mulher, até os 59. A partir dos 60 anos, são os filhos que assumem o lugar de 
destaque nessa violência contra a mulher. 

Ao pensar na reincidência nas violências contra a mulher é extremamente 
elevada, principalmente a partir dos 30 anos de idade das vítimas, o que está a 
configurar um tipo de “violência anunciada” e previsível que não é erradicada. 

A violência física é a preponderante, englobando 44,2% dos casos. A 
psicológica ou moral representa acima de 20%. Já a violência sexual é responsável por 
12,2% dos atendimentos. A violência física adquire destaque a partir dos 15 anos de 
idade da mulher. Já a violência sexual é a mais significativa na faixa de 1 aos 14 anos, 
período que apresenta significativa concentração. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que deve ser considerado que os quantitativos registrados pelo 
SINAN representam uma parte das violências cotidianas que efetivamente acontecem 
muitas deixam de ser denunciadas ou ainda notificadas devido a vitima não procurar 
atendimento. 

Após a lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, onde o governo 
federal e o sistema de justiça do país unem esforços para aprofundar o enfrentamento 
da violência contra a mulher, o número quanto as taxas de homicídio de mulheres 
apresentou uma diminuição ainda está muito visível o que nos faz refletir que nossas 
políticas ainda são insuficientes para reverter a situação. A importância de estudos 
como o Mapa da Violência se demonstra, pois, para elaboração de novas estratégias 
para detectar, prevenir e reduzir estes índices e preciso dados confiáveis e válidos das 
condições e circunstâncias de produção dessas agressões.  Assim continuar elaborando 
nossos estudos, não apenas métodos novos, mas também, que realmente demonstre a 
realidade que encontramos para enfrentar problema. 
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RESUMO 

Nos últimos anos, importantes produções teóricas têm sido realizadas no campo das 
ciências humanas, de forma a voltar olhares às práticas corporais e às corporalidades, 
uma vez que ele, o corpo, tem assumido novos significados como forte agenciador das 
subjetividades e dos processos de subjetivação no chamado mundo (trans) 
contemporâneo. Nessa perspectiva, esta pesquisa objetiva analisar as contribuições 
teóricas apregoadas por Michel Foucault e pelos estudos culturais e pós-coloniais, 
estes últimos representados por Donna Haraway e demais autores/as que versam 
olhares à ideia (trans) contemporânea de corpos femininos marcados pelas novas 
tecnologias. Em contrapartida, serão abordados também os pressupostos de gêneros, 
classes e raças/cor em interface à ideia de novos sujeitos políticos do Feminismo, 
visando problematizar as práticas psicossociais que permeiam a vida cotidiana de 
mulheres em processo de abjeção e exclusão em muitos segmentos da sociedade e as 
suas consequentes resistências a um dado sistema marcado por estigmas sociais. Logo, 
torna-se importante pensar esse processo a partir de uma multiplicidade de histórias e 
de uma produção local de saberes, os quais possibilitam abrir linhas de fugas e 
contemplar os espaços de ação micropolítica, voltados tanto à resistência dos corpos, 
seja nos contextos macro ou microssocial, como também daqueles ligados às relações 
marcadas pelos mútuos atravessamentos de poderes. 

 

Palavras-chave: Corporalidades; Estudos Culturais e Pós-Coloniais; Processos de 
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mailto:pereswiliam@gmail.com


 

- 501 - 

 

1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem por finalidade apresentar uma análise dos aspectos que 
fazem referência ao estudo do feminino a partir dos conceitos de gêneros, classes e 
raças/cor. Tais aspectos serão contemplados mediante a abrangência dos estudos 
foucaultianos, pós-coloniais de Donna Haraway e de demais autores/as que versam 
suas análises a partir de um deslocamento do sujeito da enunciação científica, 
representado pela ideia de sujeitos múltiplos, coletivos e em constante transformação.  

Nessa perspectiva, destaca-se que a ideia de (trans) contemporaneidade está 
associada à noção de transposições e é apresentada por Rosi Braidotti (2006) para se 
referir à crise dos paradigmas em tempos atuais, solicitando problematizações a 
respeito de tudo o que foi dado como fixo e acabado, de modo que, palavras como 
mudanças, transformações e trânsitos se mostram mais pertinentes para a análise das 
relações humanas. 

Partindo desses pressupostos, serão discutidos nessa pesquisa importantes 
conceitos perpetrados por Michel Foucault e por Donna Haraway, dando ênfase aos 
corpos, marcados pelas novas tecnologias, dentre elas, o ciborgue. Serão tratados 
ainda a ideia de objetividade e a necessidade de uma perspectiva parcial nas ciências. 
Esses aspectos serão atrelados à concepção de corpos femininos como fortes 
agenciadores das subjetividades e dos processos de subjetivação feminina no chamado 
mundo (trans) contemporâneo. 

2 FEMINISMOS: REVISITANDO OS DEBATES 

O corpo tem uma história e a diferença entre os sexos ocupa uma posição 
central e, ao mesmo tempo, inequívoca na delimitação dos espaços destinados a 
homens e mulheres na sociedade. Ele é representação e lugar de poder, como 
mostrou Michel Foucault em sua obra Microfísica do Poder (2000). Concebido como 
algo difuso, ele, o poder, se exerce no adensamento das relações sexuadas e sexuais 
ao instituir a sociedade, o imaginário hegemônico e as representações que presidem a 
modelagem das práticas sociais e a utilização dos corpos. 

Sendo assim, é possível dizer que, o poder marca/adestra os corpos, na medida 
em que os condiciona a determinadas condutas, ao anunciá-lo sexuado e ao fazer de 
sua construção social uma ordem natural que impregna características peculiares e 
essencialistas aos sujeitos sociais. Logo, as marcas sobre os corpos, especialmente 
sobre os corpos femininos, refletem poderes diferenciados que produzem 
desigualdades de pertencimentos sociais entre homens e mulheres e que são 
históricas na sociedade brasileira.  

Durante muito tempo, as mulheres foram retratadas como seres de corpos 
frágeis e puros e relegadas a um plano moral e metafísico que consistia em ser mãe, 
dócil e submissa. Assim, elas estiveram simbolicamente representadas como lugar, 
espaço e território dos debates históricos, ao invés de serem percebidas como pessoas 
de ação. Esses debates eram fundamentados em concepções naturalistas, de forma a 
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reduzir os corpos sociais às zonas erógenas e possibilitar, por conseguinte, uma 
distribuição assimétrica de poder entre os gêneros. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que o conceito de gêneros é muito recente na 
historiografia, surgindo mais especificamente na década de 80. Esse momento foi 
marcado pela tentativa de ampliação das temáticas e do corpo teórico referentes às 
práticas políticas, históricas e sociais que marcaram os Movimentos Sociais, sobretudo 
o Feminista, trazendo para o centro dos debates as questões referentes às práticas 
dominadoras e discriminatórias baseadas na natureza dos corpos, sobretudo das 
mulheres. 

Joan Scott (1992) ressalta que o termo gêneros surgiu na tentativa de 
questionar a construção ou a suposição de uma identidade preexistente para as 
mulheres, demarcada a partir dos traços biológicos, atribuindo um significado 
particular e peculiar a homens e mulheres na sociedade.  

Nessa vertente, a questão da diferença dentro da diferença trouxe à tona um 
debate sobre o modo e a necessidade de se articular o gênero enquanto categoria de 
análise, o que também pode ser percebido nas palavras de Scott ao afirmá-lo 
enquanto meio de teorizar a questão da diferença sexual, ou seja, o gênero enquanto 
construção social dos sexos. Logo, para Scott (1992, p. 86): 

No seu uso mais recente, o termo gênero parece ter aparecido 
primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir na 
qualidade fundamentalmente social das distinções baseadas no 
sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo 
biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença 
sexual” [...] Nos Estados Unidos, o termo gênero é extraído 
tanto da gramática, do uso da linguística, quanto dos estudos 
de sociologia dos papéis sociais designados às mulheres e aos 
homens. Embora os usos sociológicos de ‘gênero’ possam 
incorporar tônicas funcionalistas ou essencialistas, as 
feministas escolheram enfatizar as conotações sociais de 
gênero em contraste com as conotações físicas de sexo. 

 Em consonância a esses fatores, Judith Butler (2003) observa a questão dos 
gêneros enquanto significado cultural assumido pelo corpo sexuado. Ademais, os 
gêneros designam, ainda, segundo a autora, um aparato de produção cultural, 
mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. Relata Butler acerca da categoria 
gêneros: “[...] é o meio discursivo/cultural pelo qual ‘a natureza sexuada’ ou ‘um sexo 
natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’, anterior à cultura, uma 
superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura” (BUTLER, 2003, p. 25).  

Partindo desses pressupostos, pergunta-se: quem são os sujeitos contemplados 
durante esse estudo? Trata-se de um importante questionamento, uma vez que, 
segundo os autores/as que embasam teoricamente esta pesquisa, não existe uma 
única definição da categoria Mulher, aquela alicerçada segundo a ótica da natureza, o 



 

- 503 - 

 

que existe e o que se defende, a partir dos estudos de Donna Haraway (1995a), é a 
ideia de Mulheres, com suas especificidades e histórias de vida em curso e em 
constante transição. 

Em contraponto, os estudos que primam pelas relações de gêneros surgem na 
tentativa de ressaltar a inclusão da subjetividade, dos processos de subjetivação e de 
suas concretudes enquanto categorias epistêmicas de análise, sobretudo das mulheres 
enquanto sujeitos históricos e sociais. Nesse sentido, não é possível falar de um 
cotidiano da mulher, mas sim em vários cotidianos das mulheres, carregados de 
pluralidades necessárias à tentativa de teorização sobre o que as diferenciam dentro 
de um contexto marcado por multiplicidades de histórias. 

Em decorrência disso, os marcadores sociais de raças/cor e gêneros, em 
interface com expressões de machismo, racismo e misoginia, tornam-se importantes 
nesse diálogo. Ribeiro (2004), ao fazer alusão aos dados estatísticos do IPEA – Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – destaca que é majoritariamente maior o número de 
mulheres negras desempregadas ou subempregadas em todo o país, em comparação à 
população masculina e branca. Ainda, segundo a autora, o racismo e a sua íntima 
ligação com o sexismo produzem efeitos sobre grande parte do ocultamento de 
mulheres negras e pobres em importantes espaços da sociedade e no processo 
histórico brasileiro. 

  Por sua vez, Preciado (2008) denominou-os de “o desmantelar dos 
dispositivos políticos que produzem as diferenças de classes, raça/cor, de gêneros e 
das sexualidades”. Já Donna Haraway (1995a) salientou que a sociedade tem 
experimentado mudanças profundas na produção dessas três dimensões. Segundo a 
autora, não há uma dominação unilateral, mas um circuito de opressões atreladas uma 
as outras, a qual ela denomina de Informática de dominação. 

Assim denominado por Donna Haraway em sua importante obra Ciencia, 
Cyborgs y Mujeres (1995a), o termo Informática de dominação remete a uma crítica da 
autora ao designado patriarcado capitalista imperialista branco em sua versão 
contemporânea. Para ela, trata-se de uma nova forma de pensar essas três 
importantes categorias, agora, de uma maneira intensificada, uma vez que elas não 
desaparecem no tempo, mas se energizam e se refazem no transcorrer dele, como 
bem salientou Donna Haraway (2004, p. 246): 

[...] o poder político e explicativo da categoria ‘social’ de gênero 
depende da historicização das categorias de sexo, carne, corpo, 
biologia, raça e natureza, de tal maneira que as oposições 
binárias, universalizantes, que geraram o conceito de sistema 
de sexo/gênero num momento e num lugar particular na teoria 
feminista sejam implodidas em teorias da corporificação 
articuladas, diferenciadas, responsáveis, localizadas e com 
consequências, nas quais a natureza não seja mais imaginada e 
representada como recurso para a cultura ou o sexo ou para o 
gênero. 
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Tais conceitos, defendidos por Donna Haraway (2004), fazem referência, 
sobretudo ao modo como o feminismo radical operou, por muito tempo, a categoria 
mulher, naturalizando-a. Segundo a autora, torna-se necessário o rompimento de 
estruturas identitárias como modelo preestabelecido para as mulheres, substituindo-
as por um olhar que contemplem as afinidades e as diferenças de classes, gêneros e 
raças. Nessa perspectiva, Donna Haraway (1995a) destaca sua posição contrária aos 
princípios que primam olhares à natureza e, aos contrapô-los, propõe um novo 
modelo, uma nova política de identificação, a qual ela denomina de Ciborgue.  

Para ela, o ciborgue consiste em uma imagem resumida das transformações 
políticas e sociais, vivenciadas durante passagem para o século XXI. Com o surgimento 
das chamadas novas tecnologias, as fronteiras entre o animal e o humano, a máquina 
e o sujeito, a cultura e a natureza entram em um processo de fragmentação, de forma 
a dar origem a novas formas de relações sociais, momento onde a variação do humano 
passa a ser ressaltada. Logo, nas palavras da autora (1995a, p.126), o ciborgue 
representa: 

[...] un organismo cibernético, un híbrido de máquina y 
organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. 
La realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, 
nuestra construcción política más importante, un mundo 
cambiante de ficción. 

No chamado mundo dos ciborgues, as polaridades e a dominação hierárquica, 
tanto de racismo quanto de sexismo, passam a ser questionadas. Sua neutralidade 
pode, segundo Donna Haraway (1995a), ocasionar rupturas das dicotomias que 
imperam sobre o mundo ocidental. A partir deles, pode-se pensar em uma sociedade 
onde já não exista uma sexualidade dominante e onde a hierarquia de classes sociais e 
a política de dominação passam a ser inexistentes. 

Enquanto crítica aos diversos movimentos sociais, em especial ao feminista 
radical, Galindo (2003, p. 06) esclarece que Donna Haraway utiliza-se da biotecnologia 
dos ciborgues enquanto: 

[...] ferramentas para reconstruir o corpo das mulheres, onde 
os discursos científicos e as tecnologias seriam como 
momentos congelados de interações sociais fluidas que as 
constituem em relação às quais produzem significados. A 
produção de uma linguagem de códigos seria um espaço para 
desmontar antigas heterogeneidades, antigas dicotomias, ao 
invés de propor um retorno ao corpo, como o fizeram as 
feministas na década de setenta, propõe trabalhar na confusão 
das fronteiras, no estabelecimento de novas combinações. 

É preciso destacar que o feminismo radical buscou, em síntese, tratar o 
feminino mediante uma pauta política centrada em uma essência biológica, unânime 
para todas as mulheres, além de suscitar fortes debates em relação ao patriarcado e 
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ao capitalismo. Donna Haraway (1995b), ao contrário, propõe uma teoria crítica 
moderna, onde corpos e seus significados apresentem possibilidades de enunciação – 
as fronteiras, as novas combinações – enquanto caminhos que permitam pensar os 
não-dualismos, remetendo-os às linhas de fuga, isto é, à capacidade criadora contra a 
repetição do mesmo. 

Assim, segundo a autora, já não é mais possível falar em ciborgues sem as 
noções de mestiçagem e contaminação, os quais não se encontram vinculados 
somente as questões interrraciais, mas, sobretudo, mostram-se ligados à noção de 
tecnociência e do humano, de forma a assumir um espaço de ruptura do binário. 

Sob outro prisma, devem-se levar em conta as questões de raças/cor e de 
classes nessa análise. Tais marcadores sociais definem não somente a cor de pele, mas, 
especialmente, refletem posicionamento de status e de participação do humano na 
sociedade, o que, nas palavras de Donna Haraway: “há um grande valor em definir a 
possibilidade de ver a partir da periferia e dos abismos” (DONNA HARAWAY, 1995b, p. 
22).  

 A produção de novos saberes passou a ser reivindicada por esses novos 
sujeitos visando ocasionar rupturas de paradigmas frente aos discursos considerados 
normativos – o androcêntrico-europeu e o feminista radical. Este novo olhar, 
defendido por Donna Haraway (1995b), também se faz enunciado por Beatriz 
Preciado, ao destacar que as vozes subalternas se situam: “nas fraturas entre vários 
discursos hegemônicos e minoritários” (PRECIADO In: CARRILHO, 2012, p.61).  

Daí o fato de Donna Haraway se utilizar das biotecnologias dos ciborgues e da 
mestiçagem enquanto ferramentas para reconstruir os corpos, até então, dissidentes e 
não-habitáveis. Essas novas figurações permitem repensar os feminismos identitários, 
visando implodir as dicotomias e romper com os binarismos, um olhar anterior que 
reduz o humano à ideia de sujeito uno. Nessa perspectiva, a autora propõe a noção de 
“mundo habitáveis”, um dos mundos possíveis, onde também seja possível expressar a 
multiplicidade do humano, aqui representado pelas mulheres, negras e brancas, 
pobres ou não. 

Este modelo de hibridação, de metamorfose e de mutação faz referência a um 
novo padrão de colonialismo globalizado, onde o que é considerado socialmente como 
monstruoso e fora da norma, passa a ser questionado, de modo a fazer parte de um 
discurso em que são apresentadas novas significações, permeado por uma linguagem 
fronteiriça que estabelece uma nova forma de saber, assim denominado de Saberes 
Localizados. A esse respeito salientou Donna Haraway (1995b, p.16): 

Não queremos uma teoria de poderes inocentes para 
representar o mundo, na qual linguagens e corpos submerjam 
no êxtase da simbiose orgânica. Tampouco queremos teorizar o 
mundo, e muito menos agir nele, em termos de Sistemas 
Globais, mas precisamos de uma rede de conexões para a 
Terra, incluída a capacidade parcial de traduzir conhecimentos 
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entre comunidades muito diferentes – e diferenciadas em 
termos de poder. Precisamos do poder das teorias críticas 
modernas sobre como significados e corpos são construídos, 
não para negar significados e corpos, mas para viver em 
significados e corpos que tenham a possibilidade de um futuro. 

A autora retoma um importante questionamento sobre a necessidade de uma 
perspectiva parcial para o estudo e a análise de grupos que estiveram à margem do 
discurso científico e da ciência que privilegia a ideia de sujeitos coletivos e em trânsito. 
Em contraponto, Donna Haraway (1995b) alvitra um olhar ampliado sobre esses 
sujeitos, que, até então, viveram como uma espécie de corpos sem significados. O 
ciborgue representa essa ideia – de hibridação, de não-dualismo – e que, por sua vez, 
busca contemplar a resistência à singularização e à normatização do humano. Logo, o 
engessamento dos corpos passa a ser questionado pela autora, tanto do ponto de 
vista da natureza quanto do social.  

Pensar em uma visibilidade para essas mulheres, tidas como dissidentes tanto 
em relação aos paradigmas normativos do corpo quanto os do social, demanda discutir 
as capturas e o engessamento dos corpos. De acordo com Donna Haraway (1995b), 
esse novo olhar estaria relacionado ao sistema sensorial, à visão objetiva na ciência, 
que abarca uma abertura epistemológica, um deslocamento da unidade para uma 
multiplicidade de saberes que transformam os debates em torno da objetividade.  

Essa visão, que abrange os saberes parciais, localizáveis e críticos, vem 
contestar as diversas práticas históricas e sociais relacionadas às mulheres negras, 
pobres e dissidentes de uma dada norma social. Durante muito tempo, os corpos 
femininos estiveram atravessados por uma série de discursos advindos dos saberes 
médicos, jurídicos, filosóficos e cristãos, fatores que dificultaram a desconstrução de 
estigmas e a contemplação de um novo olhar voltado à multiplicidade de expressão 
feminina em diferentes contextos históricos e distintos espaços da sociedade. Em 
suma, a partir da ideia de objetividade nas ciências, Donna Haraway (1995b) propõe 
um posicionamento crítico e não-homogêneo em relação aos discursos 
androcêntricos, tidos como hegemônicos e não passíveis de resistência. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As referências inicialmente propostas nessa pesquisa estiveram voltadas à ideia 
de novas tecnologias e as suas repercussões no processo de subjetivação dos corpos 
femininos no chamado mundo (trans) contemporâneo. Nessa perspectiva, os estudos 
de gêneros tornaram-se uma categoria importante para o entendimento de como as 
sociedades e os sujeitos sociais construíram e decodificaram as diferenças entre os 
sexos, em especial a construção de um padrão predeterminado de mulher.  

Todavia, como bem lembrou Sorj (1993, p. 06) “nem tudo é uma questão de 
gênero”. Ainda que o objeto de estudo tenha como linha principal as relações de 
gêneros, faz-se ainda necessário trabalhar com outros conceitos como de raças/cor e 



 

- 507 - 

 

classes, que, em momentos variados, alertaram e conduziram importantes debates 
suscitados durante esse estudo. 

Assim, afastar-se da ideia de uno para ampliar o olhar em direção à 
multiplicidade do humano tem permitido a produção de saberes localizados e parciais, 
os quais objetivam abarcar o que, outrora, fora destituído de um significado social. Em 
outras palavras, trata-se de promover um olhar que contemple a multiplicidade do 
humano e as suas interlocuções com diferentes saberes, espaço onde o debate 
pautado na prática política permita importantes avanços, tanto no campo da ciência 
quanto na trama miúda da vida cotidiana. 

Apesar da árdua luta realizada cotidianamente faz-se necessário a ruptura de 
profundas raízes que permeiam as relações sociais, bem como de lacunas que ainda 
necessitam ser preenchidas na luta contra os estereótipos que mantiveram muitas 
mulheres em posições marginalizadas do contexto social, as quais foram 
incansavelmente repetidas, durante muito tempo, e que agora começam a ser 
desconstruídas, ainda que lentamente. É, pois, nesse contexto ainda oculto pela 
sociedade que intensas lutas continuam sendo travadas por muitas dessas mulheres. 
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RESUMO 

Este artigo faz parte de um Grupo de pesquisa em “Direitos Humanos e Relações Sociais”, 
formado por professores-pesquisadores e acadêmicos em iniciação científica com uma 
visão sócio jurídica interdisciplinar e liga-se ao projeto “Diversidade cultural e grupos em 
processo de inclusão social no MS: análise sócio jurídica interdisciplinar que discute de 
forma ampla a análise da realidade cotidiana dos grupos em processo de inclusão social 
no MS”. Tem como foco analisar A pesquisa em forma de entrevista semiestruturada foi 
aplicada no ambiente de trabalho de uma empresa de telemarketing, nas relações entre a 
sociedade e os homossexuais no mercado de trabalho atual. Tais grupos, objetos de 
pesquisa, carregam em seu bojo, os traços da diversidade cultural e em consequência 
sofrem por parte da sociedade o preconceito e a discriminação por serem portadores da 
diferença. Nosso olhar volta-se para esta realidade social buscando uma análise jurídica 
interdisciplinar, isto é, enriquecida por outros olhares provenientes da psicologia, da 
sociologia, da antropologia, da filosofia e do contexto histórico, no sentido de verificar as 
várias vertentes e os principais motivos da discriminação. Em Campo Grande, o foco de 
interesse se norteia acerca da realidade dos grupos em processo de inclusão marcados 
por situações de exclusão, preconceito e discriminação, especificamente nas relações de 
trabalho. Conclui-se ainda que parcialmente, que a aparência e apresentação da imagem 
do candidato ainda são levadas em consideração na formação de um conceito sobre a 
moral do ser humano, aumentando as chances de um possível preconceito quando tal 
imagem não se enquadra ao estipulado pela sociedade que o indivíduo se encontra. 

 

Palavras - chave: Direitos humanos. Homossexuais. Relações de trabalho. Exclusão 
social. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo constitui-se num estudo preliminar a uma investigação mais ampla que 
a ela se sucederá, relacionada à análise de inclusão e exclusão social dos homossexuais, 
no tocante à aceitação, discriminação, preconceito e recorridos desrespeitos aos direitos 
e garantias fundamentais inerentes a todos os seres humanos, com enfoque no mercado 
de trabalho da cidade de Campo Grande – MS. 

 Este artigo faz parte de um Grupo de pesquisa em “Direitos Humanos e Relações 
Sociais”, formado por professores-pesquisadores e acadêmicos em iniciação científica 
com uma visão sócio-jurídica interdisciplinar e liga-se ao projeto “Diversidade cultural e 
grupos em processo de inclusão social no MS: análise sócio-jurídica interdisciplinar que 
discute de forma ampla a análise da realidade cotidiana dos grupos em processo de 
inclusão social no MS”. Uma análise acerca do levantamento bibliográfico fez-se 
necessário no sentido de nortear a pesquisa especificando o campo pesquisado. O mundo 
trabalhista, foco central da pesquisa, foi analisado com intuito de realizar apontamentos 
sobre as possíveis dificuldades enfrentadas por homossexuais no seu ingresso e 
permanência do ambiente de trabalho. 

  Nas últimas décadas, nota-se a criação de inúmeras entidades no Brasil e 
no mundo que lutam pela legitimação dos direitos dos homossexuais. Esses grupos 
organizados protestam pela criação e reconhecimento de direitos para a classe, bem 
como, também, contra a discriminação, violência e preconceito praticados 
constantemente por pessoas que não toleram os homossexuais e não respeitam a 
diversidade cultural em nosso país. 

  A socióloga Gabrielle dos Anjos em seu artigo “Homossexualidade, direitos 
humanos e cidadania” (2002, p.6) afirma que: 

Uma das principais razões de ser da organização é funcionar como um 
representante dos homossexuais perante os poderes públicos, 
denunciando casos isolados de discriminação contra homossexuais. As 
‘tecnologias sociais’ utilizadas para isso vão desde manifestação pública 
ao protesto por escrito junto a órgãos públicos julgados competentes 
(ANJOS, 2002, p.6). 

  Com a modernização e a revolução da informática, grupos que lutam em 
prol do reconhecimento de direitos e da cidadania plena dos homossexuais ganharam um 
grande aliado nessa batalha – a internet. Entidades não governamentais e até mesmo 
órgãos públicos têm utilizado a internet como ferramenta virtual para promoção de 
direitos e inclusão social dos homoafetivos por meio de sites, blogs, chats de bate-papo e 
fóruns.  

  Em contrapartida, há aqueles que utilizam tal ferramenta com o fim de 
criar sites homofóbicos, eventos ou reuniões de pessoas que visam à violência, 
preconceito e discriminação da população homossexual. Eles utilizam mensagens de 
discriminação daqueles que possuem opção sexual diferenciada, incentivando, dessa 
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forma, a violência e a exclusão social desse grupo dominado pelos valores de uma 
sociedade preconceituosa. 

  Posto isso, nota-se a acentuada dificuldade que o homossexual tem de 
ingressar e permanecer no mercado de trabalho, pois ao mesmo tempo em que lutam 
por seus direitos, são obrigados a se defenderem de tais ameaças criadas para esse fim. 
Muitos homossexuais alegam não ter ingressado no mercado de trabalho devido à 
discriminação dessas pessoas tidas como homofóbicas.  

 Para consecução dos objetivos desta pesquisa foram aplicadas entrevistas 
semiestruturadas com o fim de obter o maior número de informações possíveis acerca 
dos comportamentos dos homossexuais e de seus empregadores. As entrevistas 
objetivaram, também, coletar qualquer tipo de inibição, preconceito e discriminação 
sofrida pelos homoafetivos. 

As entrevistas foram aplicadas com pessoas diferentes no próprio ambiente de 
trabalho, através de um recurso de gravação de áudio que possibilitou uma melhor 
absorção das informações repassadas pelos entrevistados.  

Devido a uma melhor objetivação e assimilação do conteúdo e das respostas, 
foram entrevistadas 11 pessoas, dentre eles: quatro agentes de atendimento, uma 
supervisora de atendimento, um vendedor, dois auxiliares administrativos, um jornalista, 
um estagiário de direito e um auxiliar de desenho técnico.  

O método de aplicação da entrevista semiestruturada norteou-se no sentido de 
captar as principais informações que pudessem embasar e quantificar os dados de 
forma um tanto precisa e satisfatória. 

DIREITOS HUMANOS E SUA CORRELAÇÃO COM A INCLUSÃO E A EXCLUSÃO SOCIAL 

 Hodiernamente, trata-se do tema Direitos Humanos com muita frequência, mas 
não com todo cuidado e relevância que tal assunto exige. Nota-se a existência de uma 
discussão sobre o assunto, de certa forma que conceitos importantes e ideais relevantes 
são difundidos e perdem seu real sentido em meio aos campos que discorrem acerca do 
tema. 

 Num primeiro momento, cabe ressaltar que o conceito de Direitos Humanos traz a 
ideia de liberdade de pensamento e de expressão, e a igualdade perante a lei. São 
considerados direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. Importante frisar o 
que o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma: “Todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”.  

 Cunha (2009) ressalta esse momento considerado embrionário, ou seja, do 
nascimento dos Direitos Humanos, qual seja a criação da Carta Magna de 1215. Tal 
documento foi resposta a uma tentativa de reconcentração de poder que era disputado 
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entre a nobreza e o clero da época. Alguns autores tratam desse documento como sendo 
um marco para o início da busca dos direitos humanistas. 

Esse tema foi muito discutido, acerca da sua real existência, na Idade Moderna. 
Racionalistas dos séculos XVII e XVIII, dentre eles John Locke, reformularam as teorias do 
direito natural no sentido de afirmar que todos os homens eram livres por natureza e 
tinham certos direitos inatos que não poderiam ser retirados quando eles entrassem na 
sociedade. Tal corrente de pensamento acabou por inspirar o sistema atual de proteção 
dos direitos humanos. 

 Para Locke, os direitos naturais não dependiam da cidadania nem das leis de um 
Estado, nem estavam necessariamente limitadas a um grupo étnico, cultural ou religioso. 
De acordo com ele, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, principais formuladores e 
pensadores da Teoria do Contato Social, tal teoria se baseava no sentido de que os 
direitos dos indivíduos eram naturais, e que, no estado de natureza, todos os homens 
eram titulares de todos os direitos. 

  Cabe ressaltar o pensamento do professor José Ricardo da Cunha (2009, p.15) em 
seu curso sobre Direitos Humanos acerca da formação do conceito do referido tema: 

O desenvolvimento dos direitos humanos foi um processo histórico e 
gradativo. Dessa forma, a consagração dos direitos humanos é fruto das 
mudanças ocorridas ao longo do tempo em relação à estrutura da 
sociedade, bem como de diversas lutas e revoluções. (CUNHA, 2009, 
p.15) 

A evolução da ideia de existência e da real necessidade de aplicação dos Direitos 
Humanos se seguiu de forma tortuosa com o passar dos anos. Nas principais grandes 
lutas de classe em prol de melhorias para a sociedade da época, viam se a discussão 
acerca de tais direitos e a necessidade de sua aplicação, conforme dito acima. 

Com a criação da ONU (Organização das Nações Unidas) em 1945, o conceito de 
Direitos Humanos universalizou-se alcançando grande importância na cultura jurídica 
internacional. Mais tarde, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU, 
adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerada até hoje a 
principal conquista dos movimentos humanistas em prol de uma sociedade mais justa e 
igualitária. 

Piovesan (2002, p.188) frisa a importância de se destacar que o sistema geral e o 
sistema especial de proteção aos direitos humanos são necessariamente 
complementares, conforme apontamento: 

[...] Na medida em que o sistema especial de proteção é voltado, 
fundamentalmente, a prevenção da discriminação ou à proteção de 
pessoas ou grupos de pessoas particularmente vulneráveis, que 
merecem proteção de pessoas ou grupo de pessoas particularmente 
vulneráveis, que merecem proteção especial. Daí apontar-se não mais 
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ao indivíduo genérica e abstratamente considerado, mas ao indivíduo 
‘especificado’, considerando-se categorizações relativas ao gênero, 
idade, etnia, raça, etc. (PIOVESAN, 2002, p.188). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que os Direitos Humanos guarda uma relação 
estrita com o processo de inclusão e exclusão social. Inclusão social, pois objetiva tal 
processo em relação às minorias existentes.  Exclusão social, uma vez que tem como 
missão repudiar e banir a ocorrência de tal prática da sociedade. 

Inclusão social, em sua forma genérica, abrange um conjunto de ações que visam 
o combate à exclusão da vida em sociedade, provocada pela falta de classe social, 
educação, conscientização e informalização sobre o tema. Significa oferecer dignidade e 
segurança as pessoas, aqui consideradas as minorias, que gozem de seus direitos e 
garantias fundamentais, por meio da acessibilidade e da informação. 

HOMOSSEXUALIDADE: CONCEPÇÕES, LUTAS E CONQUISTAS SOCIAIS.       

Atualmente, no Brasil, muitas pessoas dão ênfase e demasiada atenção repleta de 
estigma ao fato de algumas pessoas serem diferentes quanto à orientação sexual pré-
fixada pela sociedade. Nota-se a existência de um padrão estabelecido quanto ao 
classificado como “normal”, qual seja, a heterossexualidade.  Pessoas que divergem desse 
padrão sexual são consideradas “anormais” pela maioria da população, não tendo 
direitos igualitários, uma vez que não se apresentam iguais perante os padrões 
societários.  

Entende-se por homossexualidade, do ponto de vista científico, como uma 
característica ou qualidade de um ser, humano ou não, que sente qualquer tipo de 
atração física ou emocional por um indivíduo do mesmo sexo.  

Realizando um estudo sobre a etimologia da palavra homossexualidade, podemos 
notar segundo Martos (1998), que o termo foi introduzido no século XIX por um médico 
húngaro, que apesar de sua conotação clínica inicial, significou a realidade até então, 
vivida por um determinado grupo de pessoas que direcionavam seu comportamento 
sexual para indivíduos do mesmo sexo. 

Adiante, podemos ainda, citar outros conceitos tidos pela homossexualidade. 
Vidal (1991) preceitua que a homossexualidade é condição e destino perfeitamente 
humanizável e humanizante de cada ser humano, tratados na sua particularidade. Já 
Pedrosa (2010) afirma ser uma condição humana e não um simples fenômeno social. 

Vidal (1991) em sua ótica de psicólogo ainda nos ensina que a homossexualidade 
não é um sintoma, tampouco justificativa de uma alteração psiquiátrica, como defendem 
alguns autores, nem mesmo uma variante da sexualidade que entra em choque com a 
heterossexualidade, mas sim, um padrão psicológico, uma condição sexual e não uma 
doença, de um indivíduo que se deteve no processo de diferenciação, instituída em sua 
condição sexual indiferenciada.  
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O homossexual simplesmente, não pode viver sua plenitude a partir da 
diferenciação mulher/homem, mas sim de outra situação, qual seja a orientação sexual 
voltada para pessoas do mesmo sexo. É uma condição antropológica, portanto, entrando 
em consonância com o afirmado por Pedrosa. 

Em face ao exposto acima, pode-se destacar que a sexualidade não é uma opção, 
mas sim, uma imposição da natureza cuja essência deve ser ignorada no convívio social, 
importando somente, a luta dos homossexuais pelo direito a indiferença, ou a liberdade 
de escolha igualando todos independentemente dessas escolhas conforma aponta 
Pedrosa. 

Várias são manifestações existentes na sociedade contemporânea, algumas de 
apoio, outras de repúdio aos homossexuais. Isso ocorre, pois geralmente, os dogmas 
religiosos existentes relacionados a esse tema norteiam o pensamento da sociedade no 
sentido de que a homossexualidade é um desvio de conduta, ou seja, um ato imoral 
indigno de reconhecimento igualitário e respeito. 

A religião, como forma de expressão de ideais, deve ser considerada em sua 
particularidade, de forma que os valores pregados por ela não sejam absolutos a ponto 
de causarem prejuízos e fragilização a grupos menores que buscam tratamento igual na 
sociedade. 

Até pouco tempo atrás, a homossexualidade ainda era listada entre as condições 
patológicas reconhecidas e classificadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), na 
qual, fazia parte do grupo de Desordens Neuróticas, Desordens de Personalidade e outras 
não psicóticas. 

O antissemitismo, racismo, sexismo e homofobia são as expressões mais 
patentes do preconceito e da discriminação nos debates públicos e nas 
lutas sociais e políticas desde meados do século XX. Desta forma, pois, 
considerando tais manifestações, o estudo e a compreensão do 
preconceito e da discriminação têm se estruturado, tanto na esfera 
acadêmica, quanto nos âmbitos social e político. Dentre tais expressões 
discriminatórias, a homofobia é aquela menos discutida e a mais 
controversa. (RIOS, 2009). 

Pinsky e Eluf (1997) conceituam o preconceito como sendo um comportamento de 
uma irracionalidade racional, por mais paradoxal que a formulação possa parecer. Eles se 
referem aos fenômenos de absorção e suplantação sociais, onde a maioria pressiona a 
minoria ao ponto de estas perderem suas identidades, acabando por se confundirem com 
a grande massa. 

Pedrosa (2010) procura tratar do tema de forma mais objetiva, como sendo uma 
questão cultural, quando afirma que o problema da homofobia (definida como aversão a 
homossexualidade e, por conseguinte, aos homossexuais, pelo simples fato de serem 
homossexuais) é uma problemática de cunho social e cultural.  
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Não gostamos deles porque aprendemos desde o berço que essa 
prática, a homossexualidade, é um comportamento não aceito pela 
sociedade e assim, condenado pela mesma. Assim, como também, 
aprendemos a declarar nosso preconceito com os negros praticando o 
racismo. Em sua, tudo que aprendemos que é contrária a comunidade 
em que vivemos, automaticamente rejeitamos. (PEDROSA, 2010). 

Sobre essa problemática, corrobora Sullivan (1996) quando afirma que: 

Uma pessoa que carrega um cartaz dizendo: “Deus odeia as bichas”, que 
acha repugnante qualquer associação com homossexuais simplesmente 
porque eles são atraídos por pessoas do mesmo sexo; que maltrata, 
despreza ou procura prejudicar os homossexuais porque acredita que 
eles não são completamente humanos; que persegue, assalta ou 
assassina homossexuais por paixão, por medo ou por um ódio 
inexplicável, não é uma pessoa com argumento. É uma pessoa com um 
sentimento. Não há nenhum argumento possível contra tal pessoa, pois, 
um argumento não seria uma resposta apropriada. (SULLIVAN, 1996). 

Em Schpun (2004) encontramos resposta a esse tipo de preconceito quando 
define a homofobia como uma forma de controle social exercida entre os homens da 
sociedade.   Nota-se a existência clara do preconceito, da pressão social e da 
discriminação e consequentemente, com a violação de inúmeros direitos. 

Nesse sentido, é importante ressaltar o árduo trabalho que o mundo jurídico 
exerce, principalmente, no sentido de minimizar essas desigualdades e erradicar a 
discriminação e o preconceito. 

A força demonstrada pelos movimentos sociais revela o grande potencial 
existente dos manifestantes no sentido de querer e lutar por mudanças, direitos 
igualitários e erradicação da discriminação. Um dos eventos mais tradicionais que 
reafirma isso é a “Parada Gay”, evento este que leva milhões de pessoas as ruas para 
reivindicar direitos para fortalecimento do movimento e, consequentemente, do grupo. 

Posto isso, pode-se afirmar que se está diante de um enorme conflito social onde 
grupos, e aqui é importante ressaltar o homoafetivo, tentam expelir a força da 
indiferença por parte dos demais. A exclusão sofrida por homossexuais em toda 
sociedade brasileira é uma realidade, que padece de estudos e interesse estatal em 
descobrir a motivação de tal exclusão e preconceito. 

A opção sexual, muitas vezes, acaba sobrepondo-se ao seu status de cidadão, 
funcionando como critério e que acaba por dificultar sua ascensão social e econômica por 
meio do convívio em sociedade. 

RESULTADOS OBTIDOS AINDA QUE PARCIAIS  
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 Realizadas as pesquisas inerentes aos tipos de discriminação dentro do mercado 
de trabalho, ficou claro uma manifestação positiva acerca de uma possível inclusão dos 
gays no ambiente de trabalho por parte dos empregadores.  

 A pesquisa em forma de entrevista semiestruturada foi aplicada no ambiente de 
trabalho de uma empresa de telemarketing durante intervalos, com auxílio de um 
gravador de áudio que possibilitou uma melhor absorção de todas as informações. Tudo 
que era repassado pelos entrevistados serviu como grande fonte de pesquisa e foi de 
suma importância para a criação desses resultados, ainda que parciais. 

Foram entrevistadas 11 pessoas, dentre eles: quatro agentes de atendimento, 
uma supervisora de atendimento, um vendedor, dois auxiliares administrativos, um 
jornalista, um estagiário de direito e um auxiliar de desenho técnico, todos essenciais 
para que se pudesse chegar às conclusões aqui apontadas. 

 Em sua quase totalidade, os funcionários homossexuais responderam perguntas 
a favor da postura adotada pela empresa contratante, não havendo qualquer incidente 
nas relações supracitadas. Porém, existiu uma restrição expressa pelo tipo de empresa 
que adotou uma postura benéfica ao movimento, não sendo uma condição unânime 
entre elas.  

 Dentre as empresas, houve uma tolerância maior aos homossexuais 
colaboradores quando o serviço prestado não foi o de trato pessoal com o cliente, ou 
seja, quando a relação funcionário-cliente não era direta. Situações em que o empregado 
não fosse o responsável pelo ganho de lucros vindo dos clientes, a relação era 
harmoniosa, pouco ou quase não condicionada a algum tipo de comportamento distinto 
do naturalmente adotado pelo funcionário homossexual.  

 Portanto, se o empregado gay estiver concorrendo a uma vaga como vendedor 
de uma loja, onde sua desenvoltura na relação com o cliente seja de essencial valor para 
os lucros da empresa contratante, as chances de uma possível discriminação na avaliação 
de admissão aumenta consideravelmente.  

 Diferem-se, pois, dos empregos em que o funcionário é direcionado a serviços 
administrativos ou qualquer outra função que não tenha o contato com o cliente. Nesse 
tipo de relação, nota-se a existência de uma extrema harmonia e também um ambiente 
agradável para realização das atividades laborais. 

  É importante ressaltar que, empresas que adotam políticas relacionadas à 
inclusão de funcionários em atividades internas, com o intuito de harmonizar o ambiente 
laboral estabelecendo laços entre os funcionários, contribuem para uma melhor 
convivência e melhora no desempenho lucrativo. 

 Logo, existem condições especificas para cada tipo de atividade desempenhada 
por funcionários gays, não sendo possível determinar com real clareza onde o 
preconceito ainda persiste, por se tratar de uma situação de extrema peculiaridade. 
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 A pesquisa realizada apontou um fator predominantemente esclarecedor nas 
relações que envolvem os homossexuais, pois o preconceito sofrido por eles, causado 
pelos empregadores onde o serviço se coaduna com o trato direto com o cliente, não se 
repetiu nas situações onde o trato é direto, porém impessoal. Um exemplo prático são os 
empregos de telefonistas, onde o preconceito foi quase nulo por parte da empresa 
contratante, ficando a discriminação restrita apenas aos clientes que precisaram do 
serviço. 

 Conclui-se, pois, que a aparência e apresentação da imagem do candidato ainda 
são levadas em consideração na formação de um conceito sobre a moral do ser humano, 
aumentando as chances de um possível preconceito quando tal imagem não se enquadra 
ao estipulado pela sociedade que o indivíduo se encontra. 

 O preconceito verificado nas pesquisas fixou-se em maior número entre os 
clientes e não entre os empregadores, mostrando que a dificuldade dos homossexuais 
para ingresso no mercado de trabalho está voltada para esse campo. 

 Tal situação obriga determinadas empresas a estabelecerem um padrão de 
conduta a ser seguido pelos funcionários com o intuito de levar ao público alvo o conforto 
de ter seus produtos vendidos por pessoas com comportamentos aceitáveis à grande 
maioria. Aceitar essa situação não retira das empresas o caráter discriminatório do ato, 
pois apresenta sim uma discriminação ainda que implícita vinda do público com facilidade 
se for conveniente para seus negócios. 

 Vale lembrar que a pesquisa não possui caráter absoluto, portanto não se 
restringe às classes supracitadas aos dados apresentados pelos entrevistados, por se 
tratar de relações complexas e de caráter pessoal.  

 Pode-se deparar com líderes de empresas extremamente preconceituosos, sem 
nenhum vínculo com o fato de seus clientes também serem homossexuais, como também 
podemos encontrar clientes que não notam diferença de comportamento entre héteros e 
homossexuais ou apenas não consideram que tais diferenças possuem alguma 
importância digna de ser levada em consideração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verifica-se que ainda existe uma acentuada discriminação sofrida por 
homossexuais. Podemos afirmar que tal discriminação é menor, se analisarmos a óptica 
do empregador, e maior, se analisarmos a óptica dos clientes desses empregadores. 

Em face ao exposto acima, conclui-se, ainda que parcialmente, a predominância 
do preconceito e da discriminação por parte da sociedade como um todo, pois, o 
preconceito maior é dos clientes (consumidores), qual seja a grande massa da população 
brasileira. Não podemos coadunar com tal preconceito de forma a não voltar os olhares 
da justiça para tal problema. 

Pode-se, enfim, concluir que a existência por uma luta igualitária de direitos é válida uma 
vez que se faz necessária, frente ao preconceito e a discriminação sofrida por parte dos cidadãos 
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homoafetivos. A justiça tem sua grande parcela e a exerce, quando trabalha de forma árdua para 
erradicar qualquer tipo de desigualdade existente no seio da sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

      Diante da lei está parado um guarda!129 

 

O tema da transexualidade, representa hoje, um dos fenômenos que mais tem 
crescido e alçado relevo - quer sob a ótica médica, bioética ou sob o olhar das 
identidades de gênero -, embora ainda careça de disciplina e regulamentação jurídica 
adequada e detida, bem como doutrina e jurisprudência consolidadas, 
especificamente sobre o tema.  

O fato é que grupos, sociedades que por muito tempo foram excluídas do 
processo de construção do Estado nacional da modernidade, hoje surgem e (re)surgem 
exigindo seus direitos enquanto sujeitos de direitos. 

Nesse sentido há uma grande lacuna entre o direito que está posto e o que se almeja. 
Ademais existe uma grave omissão legislativa, capaz de consubstanciar a mentalidade 
conservadora, retrógrada, que ainda impera no imaginário social, a qual, por sua vez, 
reflete-se, na maioria das vezes sem reflexões e de forma acrítica, no chamado sentido 
comum teórico dos juristas (WARAT, 1995) em grave diapasão com a trajetória de uma 
sociedade extremamente plural, dinâmica e complexa (MORIN, 2008). 
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não acolhem adequadamente, quando não escutam o outro(a) ou  quando enfim julgam em lugar de 

compreender. 
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Temos que a posição presente na maioria dos documentos oficiais de que os (as) 
transexuais sofrem transtornos  é uma ficção construída ao longo dos anos 
de  políticas de exclusão. Desconstruí-la significa dar voz aos sujeitos que vivenciam a 
experiência e que, em última instância, foram os grandes silenciados. Nesse sentido 
este trabalho tem entre seus objetivos discutir a questão das políticas de gênero 
existentes e o direito a uma identidade, bem como o direito a uma dignidade humana 
plena. (PEREIRA, 2010, p.01). 

O reconhecimento da dignidade humana plena, que corresponde ao livre exercício da 
sexualidade, dos direitos da personalidade (direito à intimidade e ao próprio corpo), da 
capacidade de proferir consentimento informado sobre o que se deseja de forma 
inequívoca realizar e, especialmente, da autonomia e da auto-determinação do(a) 
transexual, para que este possa ver-se sujeito pleno de direitos constitucionais ou civis. 

Entendemos que nessas disputas, o que está em jogo é o próprio conceito de 
humanidade. Não nos interessava pensá-lo como uma categoria abstrata, universal, 
mas feita de carne, osso e sangue e que encontra sua materialidade no conceito de 
cidadania. A humanidade pode encontrar na cidadania a possibilidade de existência, 
ou de inteligibilidade, conforme afirma Berenice Bento (2010). Portanto, se temos 
assegurados o direito ao trabalho, à educação, dentre outros, também temos 
assegurado o direito à identidade de gênero e ao próprio corpo. 

Certo é que, a dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República 
Federativa do Brasil (art. 1º, inc. III, CF), sendo assegurado a todos(as) a inviolabilidade 
da intimidade, da vida privada, da honra e da intimidade das pessoas (art. 5º, inc. X, 
CF). A identificação sexual, direito da personalidade, é irrenunciável e intransmissível e 
não pode ser objeto de ameaça ou lesão (arts. 11 e ss. do Código Civil Brasileiro). 

Mesmo com este arcabouço jurídico destinado à proteção das pessoas, determinados 
grupos são excluídos do convívio social, vítimas de preconceito, sofrendo abusos de 
toda sorte. A intolerância ainda é maior quando o assunto é relativo à mudança de 
sexo. Segundo Berenice Bento (2010, p.09), “A sociedade estabelece modelos muitos 
rígidos, nos quais o mundo é dividido entre homens e mulheres.” Se a pessoa não se 
encaixa em uma dessas categorias, está sujeita à exclusão social. Segundo a 
pesquisadora, os transexuais, pessoas que se sujeitaram à alteração sexual, estão 
sujeitos a estas intempéries. “São pessoas que passam por grande drama existencial, 
muitos sequer conseguem tocar na genitália e outros chegam a cometer a mutilação.” 

Ainda de acordo com Bento (2010), se não bastasse o transtorno, muitas vezes 
causado pela cirurgia, os(as) transexuais, após a ablação de seus órgãos, estão sujeitos 
a um novo calvário. Qual seja o de conseguir a alteração do prenome e a mudança de 
gênero no Registro Civil. 

Como o Brasil não possui uma Lei específica de Identidade de Gênero, apesar de dispor 
de diversas leis nacionais e internacionais que garantem o direito a identidade,  após a 
cirurgia, os transexuais brasileiros têm de ingressar na Justiça para, após um longo 
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processo, ter a sua pretensão deferida. Isto se o julgador for menos conservador. 
Mesmo assim, corre o risco da decisão ser revertida em 2ª instância. Insta indagar o 
motivo pelo qual o Estado brasileiro opõe tantas barreiras à mudança de sexo. Quais 
os possíveis caminhos para inclusão social dessas pessoas que lutam dia-a-dia para 
serem aceitas pela sociedade? 

A TRANSEXUALIDADE E A QUESTÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 Ignorar a difícil circunstância vivida pelos transexuais, no dia-a-dia, sugere 
infração ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no inciso III do art. 1º 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nesse sentido, cabe citar o 
art. 1º da Declaração Universal da ONU (1948): “[...] todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito e fraternidade.”  

A respeito do tema salienta Ingo Wolfgang Sarlet: 

"[...] Na feliz formulação de Jorge Miranda, o fato de os seres humanos (todos) serem 
dotados de razão e consciência representa justamente o denominador comum a todos 
os homens, expressando em que consiste a sua igualdade. Também o Tribunal 
Constitucional da Espanha, inspirado igualmente na Declaração universal, manifestou-
se no sentido de que “a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que 
se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que leva consigo a pretensão ao respeito por parte dos demais". Günter Dürig, 
considerado um dos principais comentadores da Lei Fundamental da Alemanha da 
segunda metade do século XX também segue nesta linha. Segundo este renomado 
autor, a dignidade da pessoa humana consiste no fato de que “cada ser humano é 
humano por força de seu espírito, que o distingue da natureza impessoal e que o 
capacita para, com base em sua própria decisão, tornar-se consciente de si mesmo, de 
autodeterminar sua conduta, bem como de formatar a sua existência e o meio que o 
circunda” (SARLET, 2001, p. 43-44). 

O art. 6º da Constituição Federal, entre os direitos sociais, assegura o direito à saúde, 
dever do próprio Estado e a Organização Mundial da Saúde (OMS) expõe que: “Saúde 
é o completo estado de bem-estar físico, psíquico ou social”. Infere-se dessas 
afirmativas que, se o desencontro de identidades física e psíquica do transexual causa-
lhe desajustes, não será coerente falar que desfrute de um bem-estar físico, psíquico 
ou social. Portanto, o direito à redesignação do nome e do sexo no registro civil é uma 
garantia à saúde e a negativa da alteração afronta a ordem emitida pela Carta Magna, 
expondo grave violação aos direitos humanos.

 

 

São de conhecimento público e notório os constrangimentos e as situações 
humilhantes vividas pelo transexual, resultando genuíno o seu direito à alteração do 
prenome que, diante da excepcionalidade do caso, prevalece sobre a regra da 
imutabilidade, indicada no art. 58 da Lei nº 6.015/1973. 
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Todas as pessoas têm direito de serem livres de discriminação, inclusive em relação à 
sua orientação sexual e identidade de gênero. Este direito é protegido pelo artigo 2 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como as disposições sobre não 
discriminação dos tratados internacionais de direitos humanos. Além disso, o artigo 26 
da Declaração Universal estabelece que todos são iguais perante a lei e têm direito, 
sem discriminação, a igual proteção da l Declaração Universal dos Direitos Humanos  

Artigo 2: Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento, ou qualquer outra condição. 

Artigo 7: Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer 
discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação. 

Sobre a não discriminação: (Importante enfatizar que negar o direito do transexual ter 
a alteração do seu registro e de gênero é uma discriminação). 

O direito internacional define a discriminação como qualquer distinção, exclusão, 
restrição ou preferência ou qualquer tratamento diferencial direta ou indiretamente 
baseado em um motivo proibido para discriminação e que tem a intenção ou efeito de 
anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo, ou exercício, em pé de igualdade, dos 
direitos garantidos pelo direito internacional130. 

Diferenças de tratamento baseadas em condições proibidas são consideradas 
discriminatórias, a menos que um Estado possa mostrar que há uma justificativa 
razoável e objetiva para a diferença de tratamento. 

 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

Artigo 2(1): Cada Estado membro do presente Pacto compromete-se a garantir a todos 
os indivíduos que se encontrem em seu território e que estejam sujeitos à sua 
jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por 
motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer 
outra condição.  

Artigo 26: Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação 
alguma, a igual proteção da lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de 
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 Comitê de Direitos Humanos, Comentário Geral nº 18, par. 7 e Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais  

e Culturais, Comentário Geral nº 20, par. 7. Ver a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação Racial, artigo 1º, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres, artigo 1º, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, artigo 2. 
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discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer 
discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou 
qualquer outra condição. 

 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  

Artigo 2: Os Estados Membros do presente Pacto comprometem-se a garantir que os 
direitos nele enunciados se exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem 
nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição. 

No caso Toonen131, o Comitê de Direitos Humanos afirmou que “a referência a ‘sexo’ 
nos artigos 2, parágrafo 1, e artigo 26 é para ser interpretada com a inclusão de 
orientação sexual.” Em Young versus Austrália, decidido em 2003, e X versus Colômbia, 
decido em 2007, o Comitê concluiu que as diferenças de tratamento na atribuição de 
benefícios de pensão para um parceiro do mesmo sexo eram uma violação do direito 
de ser livre de discriminação “em razão do sexo ou orientação sexual.” 

Desde Toonen, em numerosas observações finais, o Comitê dos Direitos Humanos 
solicitou aos Estados membros que “garantissem direitos iguais a todos os indivíduos, 
conforme estabelecido no Pacto, independentemente da sua orientação sexual.” Os 
Estados têm uma “obrigação legal (...) de garantir a todos os direitos reconhecidos 
pelo Pacto (...) sem discriminação em razão da orientação sexual.” A Comissão tem 
recebido com agrado a aprovação de legislação que inclui a orientação sexual entre os 
motivos proibidos para discriminação. 

O organismo também expressou preocupação quando os Estados não reconhecem 
uma mudança de gênero pela emissão de novos documentos de identificação e tomou 
conhecimento da aprovação de legislação que concede o reconhecimento legal para a 
mudança de identidade de gênero. 

Além disso, o Relatório da ONU de 2012 aduz que: "Os Estados são obrigados a 
garantir a não discriminação no exercício de todos os direitos humanos para todas as 
pessoas, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero". Esta é 
uma obrigação imediata e transversal perante o regime internacional de direitos 
humanos.  

A QUESTÃO DO REGISTRO CIVIL 

 No Brasil, o único meio de se conseguir a alteração do gênero e do prenome no 
Registro Civil é por meio de autorização judicial. Por certo, tanto a doutrina e 
jurisprudência têm dado uma interpretação mais liberal ao artigo 58 da Lei de 
Registros Públicos (Lei n. 6.015/73), sob os seguintes fundamentos: 1) o artigo 1º, III, 
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 Fontes específicas para prevenção de discriminação baseadas na sexualidade e na orientação sexual em 

particular, podem ser encontradas na decisão do Comitê de Direitos Humanos em sua 50ª Sessão em 

Toonen v. Austrália, Comunicação No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994). 
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da CF, coloca a dignidade do ser humano como um dos fundamentos da República, o 
que possibilita o livre desdobramento da personalidade, “garantindo ao transexual o 
direito à cidadania e a posição de sujeito de direitos no seio da sociedade”; 2) a 
cirurgia não tem o caráter mutilador, mas sim corretivo; e 3) o direito ao próprio corpo 
é direito da personalidade, o que faculta ao transexual o direito de buscar o seu 
equilíbrio psicofísico.  

Importante destacar também que o não-reconhecimento da identidade de gênero de 
uma pessoa transexual já foi classificado por diversas vezes pelo Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos como uma violação do direito ao respeito da vida privada 
salvaguardado no artigo 8º da Convenção Européia dos Direitos Humanos. 

SOBRE OS PROJETOS DE LEI QUE TRAMITAM NO CONGRESSO NACIONAL 

Tramita na Câmara o Projeto de Lei 5002/13, do deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) e da 
deputada Erika Kokay (PT-DF), que estabelece o direito à identidade de gênero – 
definida como a vivência interna e individual do gênero tal como cada pessoa o sente, 
que pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento. 

A proposta obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) e os planos de saúde a custear 
tratamentos hormonais integrais e cirurgias de mudança de sexo a todos os 
interessados maiores de 18 anos, aos quais não será exigido nenhum tipo de 
diagnóstico, tratamento ou autorização judicial. 

Segundo o Projeto de Lei 5002/13: “O exercício do direito à identidade de gênero pode 
envolver a modificação da aparência ou da função corporal através de meios 
farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja livremente 
escolhido, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de fala e 
maneirismos”. 

A proposta também libera a mudança do prenome para os maiores de 18 anos, sem 
necessidade de autorização judicial. Da mesma forma, libera a mudança do sexo nos 
documentos pessoais, com ou sem cirurgia de mudança de sexo. Os números dos 
documentos deverão ser mantidos, e os nomes originais serão omitidos por completo. 

Nos três casos (tratamentos hormonais, cirurgias e mudança de nome/sexo nos 
documentos), se o interessado for menor de 18 anos, o requerimento deverá ser feito 
pelos pais ou responsáveis legais. Se estes não concordarem, o adolescente poderá 
recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial, mediante 
procedimento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios de 
capacidade progressiva e o interesse superior do interessado. 

A mudança do sexo não altera o direito à maternidade ou à paternidade. Também será 
preservado o matrimônio, se os cônjuges quiserem, sendo possível retificar a certidão 
de casamento, para constar a união homoafetiva. 
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Conforme o projeto, as “pessoas trans” também terão o direito de adotar um nome 
social diferente do que figura na carteira de identidade, sem necessidade de fazer a 
retificação dos documentos em cartório.  

Esse nome terá de ser respeitado por órgãos públicos e empresas privadas. Legislação  
Atualmente, o SUS custeia as cirurgias em apenas alguns casos, mas a lista de espera é 
muito grande. Para que a pessoa consiga fazer a cirurgia de mudança de sexo, é 
necessário que haja um diagnóstico extremamente criterioso elaborado por uma 
equipe de psiquiatras, psicólogos, endocrinologistas, ginecologistas e cirurgiões. 

Normalmente se exige um período de pelo menos dois anos como teste, em que o 
indivíduo é submetido a tratamentos hormonais e aconselhado a viver como se fosse 
do sexo oposto, para ter certeza do que quer. Só depois é permitida a realização da 
cirurgia. 

Tramitação 
 A proposta foi apensada ao PL 70/95, que autoriza a mudança de nome em 
caso de operação de mudança de sexo.  Este  projeto foi elaborado tendo como base a 
experiência da Lei de Identidade de Gênero que foi promulgada na Argentina.  A Lei de 
Identidade de Gênero argentina prevê a alteração do registro civil sem que haja 
necessidade de cirurgia ou de qualquer processo judicial. Menciona também a 
proteção das pessoas trans em vários âmbitos como na escola e no trabalho.  

Um dos requisitos mencionados na iniciativa é que a pessoa que solicita o registro de 
correção de sexo e a mudança de nome deve primeiro “provar ter 18 anos de idade.” 
No caso de menores de idade, o pedido deve ser feito através dos “representantes 
legais e com o consentimento expresso da criança ou  adolescente.” 

As mudanças devem ser feitas na certidão de nascimento e no novo documento de 
identidade nacional, mas mantendo o número original. 

Importante destacar que para que o indivíduo tenha alterado seu prenome e gênero 
nos documentos: “Em caso nenhum será exigida uma cirurgia de mudança de sexo 
total ou parcial,  Também, uma vez realizada a alteração, esta somente poderá ser 
novamente modificada com autorização judicial. 

Por seu turno, os elementos de saúde pública, sejam do Estado, privados ou de 
subsistemas de trabalho, devem respeitar os direitos que a lei reconhece, incluindo o 
desenvolvimento pessoal livre”, para assegurar o gozo da sua saúde geral, o acesso a 
cirurgias totais e/ou parciais e a tratamentos hormonais para adequarem o corpo, 
incluindo os órgãos genitais, à identidade de gênero auto-percebida, sem necessitar de 
autorizações judiciais ou administrativas.  

Um dos países da América do Sul que mais tem avançado neste tema é a Argentina. A 
Lei de Identidade de Gênero na Argentina, foi promulgada  em 9 de maio de 2012, e 
estabelece que 'toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua identidade de 
gênero, ao livre desenvolvimento de sua pessoa, a ser tratada de acordo com sua 
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identidade de gênero e a ser identificada desse modo nos instrumentos que 
credenciam sua identidade'. 

 A nova legislação não exige requisitos específicos, salvo requerimento do interessado, 
e não são necessários diagnósticos médicos, psiquiátricos ou cirurgias, dando assim 
prioridade à “experiência interna e individual do gênero como cada pessoa o sente”, 
que pode ou não corresponder ao sexo atribuído à nascença. 

Nos termos desta proposta, as pessoas trans serão capazes, não só de ter acesso ao 
reconhecimento do seu gênero por um simples procedimento administrativo, sem 
qualquer tipo de exigência, mas também a tratamentos hormonais e cirúrgicos dentro 
do sistema de saúde público, com a única exigência de um consentimento informado. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO A CIRURGIA DE TRANSGENITALZIAÇÃO 

 Não obstante tudo o que já foi construído, a nível teórico, doutrinário e 
jurisprudencial, nas esferas da Medicina, Bioética, Direito Biomédico e no Direito em 
geral, dois grandes questionamentos são apresentados: 

1) Quais as hipóteses de realização da cirurgia de transgenitalização e;. 

2) Qual o discurso que tem permeado a abordagem do tema. 

Quanto ao primeiro questionamento, a abordagem da transexualidade pela medicina 
(abordagem preliminar ou complementar à jurídica) perpassa, necessária e 
obrigatoriamente, por um diagnóstico com pretensões exaustivas de certeza e 
segurança quanto à identificação do perfil do(a) transexual, enquanto portador de um 
suposto transtorno de identidade de gênero (a chamada disforia de gênero). Dessa 
forma, somente os indivíduos que apresentarem este perfil, mediante a satisfação a 
rigorosos e inúmeros requisitos, estarão aptos a inserirem-se nos programas de 
realização da mencionada cirurgia. 

Em relação ao segundo, no ano de 1997, o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou 
a Resolução nº.1.482/97, com o propósito de regulamentar a realização da cirurgia de 
redesignação sexual. Esta resolução estabelecia os critérios mínimos norteadores do 
diagnóstico do "transexualismo132" (ou "transgenitalismo"), quais sejam: 

 a) Desconforto com o sexo anatômico natural; 

b) Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e 
secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; 
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c) Permanência desse distúrbio de forma contínua e consistente por, no mínimo, dois 
anos; 

d) Ausência de outros transtornos mentais. 

 Para a efetiva realização da cirurgia, que teria nítida finalidade terapêutica, a 
Resolução mencionada também estabelece requisitos outros a serem observados, ao 
dispor no seguinte sentido: "a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo 
obedecerá a avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico-psiquiatra, 
cirurgião, psicólogo e assistente social, obedecendo aos critérios abaixo definidos, 
após dois anos de acompanhamento conjunto", e enumerar os critérios referidos: 

a) Diagnóstico médico de "transexualismo"; 

b) Indivíduo maior de 21 (vinte e um) anos; 

c) Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia 

Para a efetiva realização da cirurgia, que teria nítida finalidade terapêutica, a 
Resolução mencionada também estabelece requisitos outros a serem observados, ao 
dispor no seguinte sentido: "a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo 
obedecerá a avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico-psiquiatra, 
cirurgião, psicólogo e assistente social, obedecendo aos critérios abaixo definidos, 
após dois anos de acompanhamento conjunto", e enumerar os critérios. 

Sobre a questão do acesso a cirurgia e o direito a saúde, o art. 196, CF/88 aduz que: a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 Nesse sentido, "o direito à saúde é tutelado pela Constituição Federal brasileira e 
implica o direito à busca do melhor e mais adequado tratamento para o problema. No 
caso em tela, transexualidade, significa reivindicar o bem-estar geral, psíquico, físico e 
social, o qual contribuirá para o desenvolvimento da personalidade, superando a 
angústia experimentada com a imposição de uma genitália repulsiva, dissociada da sua 
verdadeira identificação" (VIEIRA, 2004, p. 110). 

 Esta vinculação entre o tema da transexualidade e a efetivação do direito à saúde, 
além das fortes pressões e reivindicações nessa linha, levou o Ministério da Saúde, 
inclusive, em 19 de agosto de 2008, a editar a Portaria Nº. 457, que incorporou o que 
convencionou chamar de "processo transexualizador" ao âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A partir de então, aqueles que tivessem interesse em realizar a "mudança 
de sexo" contariam com a possibilidade de concretizá-la de forma inteiramente 
gratuita, subsidiada e tendo o seu pleito atendido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). 
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Importante destacar que encontra-se em tramite uma Portaria do Ministério da Saúde 
no Brasil, que estuda reduzir de 21 para 18 anos a idade mínima para cirurgia de 
mudança de sexo na rede pública. Adolescentes de 16, então, iniciariam os 
tratamentos hormonal e psicológico que antecedem o procedimento cirúrgico, e que 
normalmente duram dois anos. Além disso, a Portaria que poderá ser publicada nos 
próximos dias vai incluir na lista de serviços do SUS operação de troca de sexo 
feminino para masculino. Até o momento somente se realizam cirurgias de mudanças 
de sexo masculino para o feminino. . 

 Não obstante, a realização da cirurgia ainda não é algo pacífico e até mesmo esta 
portaria do Ministério da Saúde vem sendo criticada e questionada, sobretudo no que 
tange à reserva do possível estatal; à imprescindibilidade da realização desta cirurgia 
em face de outros tratamentos relativos a outras doenças consideradas por alguns 
como sendo mais graves; à consideração da cirurgia de transgenitalização como sendo 
algo frívolo, supérfluo ou desnecessário; dentre outros argumentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Segundo Bento (2010), tanto os corpos dos transexuais e dos não transexuais são 
fabricados por tecnologias precisas e sofisticadas que têm como um dos mais 
poderosos resultados, nas subjetividades, a crença de que a determinação das 
identidades está inscrita em alguma parte dos corpos. A experiência transexual realça 
que a primeira cirurgia que nos constituiu em corpos-sexuados não conseguiu garantir 
sentidos identitários, apontando os limites discursivos dessas tecnologias e a 
possibilidade rizomática de se criar fissuras nas normas de gênero. 

Assim, diante de tudo o quanto ora se expôs, o que propomos é a transição - nas 
esferas, sobretudo, da Bioética, do Direito (Bio)Médico e do Direito em geral - do 
paradigma da medicalização ou patologização da experiência transexual, para o plano 
das construções de identidade de gênero. Este novo olhar sobre a temática está muito 
mais próximo da realidade da transexualidade, capaz de abarcar novos sujeitos e 
experiências.  

A posição presente na maioria dos documentos oficiais de que os (as) transexuais 
sofrem transtornos  é uma ficção construída ao longo dos anos de  políticas de 
exclusão. Desconstruí-la significa dar voz aos sujeitos que vivenciam a experiência e 
que, em última instância, foram os grandes silenciados.  

É necessário com urgência despatologizar a questão da transexualidade para que os 
sujeitos da história, que foram por tanto tempo silenciados possam dispor de uma vida 
digna, tal qual lhes assegura os documentos tanto nacionais como internacionais dos 
quais o Brasil é signatário. 

Para tanto, visamos à desconstrução da figura do "transexual verdadeiro" e do 
discurso de sensibilização historicamente construídos e amplamente utilizados, mas 
que tornam o indivíduo transexual não um sujeito de direitos, autônomo e, sim, o 
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objeto, alvo, da compaixão e solidariedade alheias. Não é este o panorama que 
almejamos. Não é o direito à saúde do indivíduo "transtornado" que pleiteamos. Mas 
o reconhecimento da dignidade humana plena, da livre orientação e exercício da 
sexualidade, dos direitos da personalidade (direito à intimidade e ao próprio corpo), da 
capacidade de proferir consentimento informado sobre o que se deseja de forma 
inequívoca realizar (a segurança jurídica, aqui, advém da palavra do indivíduo e do 
reconhecimento de sua autonomia e não de um saber especializado que possa suprir a 
"debilidade" ou "incapacidade" do indivíduo de reconhecer o que, de fato, é melhor 
para si) e, especialmente, da autonomia e da autodeterminação do(a) transexual, para 
que este possa ver-se sujeito pleno de direitos constitucionais ou civis.  
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RESUMO 

O texto aborda o “Projeto Escola Que Protege: Mobilizando Profissionais em Defesa dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes”. Os números em relação à violência sexual contra a 
criança são preocupantes, ao ponto da equipe do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS junto ao Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência e de 
Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes de Dourados/MS – COMCEX, 
proporem estratégias para enfrentar esta questão, voltada especificamente à escola, desta 
maneira, surge em Dourados, Mato Grosso do Sul, o “Projeto Escola Que Protege” com 
objetivo de fortalecer em nível local o corpo técnico escolar sobre a importância da 
prevenção de ocorrências de ameaça ou violação dos direitos das crianças e adolescentes. 
O estudo, no segundo semestre de 2013, tem como objetivo central discutir as interfaces 
entre o COMCEX e a escola, por meio do “Projeto Escola que Protege”. Nosso estudo será 
inicialmente com observação desprovida de roteiro, constituiremos um corpus 
documental inicial, a título de amostragem, permitindo desenvolvimento de técnicas de 
pesquisa, com a construção de roteiros de observação. A partir destas observações e 
discussão dos problemas e possibilidades indicadas na amostra, serão elaboradas questões 
recolhendo dados contemplando diferentes atores e suas percepções. Serão analisados 
também registros documentais e possivelmente recorreremos aos procedimentos da 
história oral. Aventamos a hipótese inicial, segundo a qual no interior da família e das 
comunidades menos favorecidas, muito daquilo que a legislação e a percepção dos 
profissionais que atuam diretamente com a criança, diferem da percepção destes grupos 
atendidos. É interessante trabalhar com diferentes percepções de violência sexual, neste 
sentido a Teria dos Processos Civilizadores de Norbert Elias, poderá se constituir em uma 
referência para a abordagem do tema.  

PALAVRAS – CHAVE: Criança, Violência Sexual e Processos Civilizadores. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este texto aborda o “Projeto Escola Que Protege: Mobilizando Profissionais 
em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes”. Os números em relação à 
violência sexual contra a criança são consideravelmente preocupantes, ao ponto da 
equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS junto ao 
Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de 
Crianças e Adolescentes de Dourados/MS – COMCEX, proporem diversas estratégias 
para enfrentar esta questão, uma delas voltada especificamente à escola, desta 
maneira, surge em Dourados, Mato Grosso do Sul, o “Projeto Escola Que Protege: 
Mobilizando Profissionais em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes”.  

Este ensaio tem como objetivo central discutir as interfaces entre o COMCEX 
e a escola, por meio do “Projeto Escola que Protege” no âmbito das experiências que 
serão levadas a cabo no segundo semestre de 2013. 

   O Programa Sentinela foi implantado no país, após a criação do Plano 
Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
elaborado por cerca de 140 instituições da sociedade civil e do governo Federal 
(Oliveira / 2004). Esse Programa era composto por um conjunto de ações de 
assistência social, de natureza especializada, buscando garantir os direitos 
fundamentais da criança e do adolescente. O atendimento era destinado 
especificamente às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração 
sexual, intra e extrafamiliar.   

Em 2001, apenas o Programa Sentinela atuava no município de Dourados, 
para que o Programa Sentinela tivesse autorização de implantação, seria necessária a 
criação do COMCEX, no caso, ambos, teriam obrigatoriedade no trabalhando em 
conjunto.  

O Programa Sentinela foi coordenado pela Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome - MDS e o Governo do Estado. Sua ampliação ocorreu com a 
criação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. 

No ano de 2007, foi implantado em Dourados, o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS, o qual tem atendimentos especializados e 
continuados de assistência social às famílias e indivíduos que se encontram em 
situação de risco pessoal e social ou violação de direitos, por ocorrência, de abandono, 
violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, cumprimento de medidas 
sócioeducativas, situação de rua ou trabalho infantil. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais o CREAS 
veio substituir o Programa Sentinela, ampliando o exercício de suas atividades. 

Atualmente, dentre as diversas formas de atuação do CREAS, realiza-se o 
conhecimento do contexto social das crianças e dos adolescentes, por meio de equipe 
multiprofissional, sendo: o (a) coordenador (a) do CREAS, pedagogo (a), psicólogo (a), 
assistente social, advogado (a), auxiliares administrativos e estagiários, realizando 
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visitas domiciliares, acompanhamento e orientação psicossocial e a manutenção de 
prontuários, com histórico do atendimento prestado, atualizado e preservado de 
forma a garantir a privacidade, o sigilo e a inviolabilidade dos registros. Os serviços 
devem funcionar em estreita articulação com o Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e outras Organizações de Defesa de Direitos, 
com os demais serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas, no intuito de 
estruturar uma rede de atendimento134 efetiva de proteção social. 

Um dos trabalhos exigindo maior atenção pelos profissionais do CREAS é o 
registro elaborado pela psicóloga em seus relatórios, anotando como se deu o fato, 
quais os impactos causados e realizar diagnóstico dos casos, os registros são 
produzidos também para auxiliar nas decisões judiciais ou inquéritos policiais. 

Especificando as atividades desenvolvidas pelo (a) pedagogo (a), está o 
mapeamento das regiões para identificação dos casos de violência, abuso e exploração 
sexual; realizar junto à equipe do CREAS “Estudos de Caso” (sujeito, família e 
território), elaborar relatórios ao Sistema de Garantia de Direitos – SGD135; 
acompanhamento escolar visando a reinserção e melhor rendimento no processo de 
ensino e aprendizagem das crianças e adolescentes; contato permanente com a rede 
de proteção das crianças e adolescentes dos casos atendidos; palestrar em diversos 
espaços, como escolas e, realizar campanhas de prevenção sobre violência, abuso e 
exploração sexual, dentre outras atividades. 

O Projeto “Escola que Protege” é desenvolvido nas escolas, nosso estudo se 
dará inicialmente com observação livre desprovida de roteiro, desta maneira 
constituiremos um corpus documental inicial, a título de amostragem, que permitirá 
um melhor desenvolvimento de técnicas de pesquisa, com a construção de roteiros de 
observação . Posteriori, a parir destas observações iniciais e da discussão dos 
problemas e possibilidades indicadas na amostra, serão elaboradas questões 
recolhendo dados contemplando diferentes atores e suas percepções. Serão 
analisados também registros documentais e possivelmente recorreremos aos 
procedimentos da história oral.  

Conforme Amado e Ferreira (1998, p.17-18), a história oral poderia constituir-
se como nova fonte de pesquisa histórica, desta maneira, “fazer história oral significa, 
portanto, produzir conhecimentos históricos, científicos, e não simplesmente fazer um 
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relato ordenado da vida e da experiência dos “outros” [...] constitui-se pela confluência 
multidisciplinar”.  

Sendo assim, algumas inquietações nortearão a pesquisa: 1) Do que trata o 
“Projeto Escola que Protege: mobilizando profissionais em defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes”? 2) Como o Projeto é desenvolvido nas escolas? 3) Quem é o 
público alvo das escolas? 4) Quais são os facilitares e dificultadores do Projeto?  Esses 
são alguns questionamentos que surgem no decorrer desse estudo, nesta perspectiva 
este ensaio realiza a apresentação do “Projeto Escola que Protege”. 

2. CREAS/COMCEX E A ESCOLA: “PROJETO ESCOLA QUE PROTEGE: 
MOBILIZANDO PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES” 

Trazendo a escola para discussão, não se pode admitir falar de violência, 
especificamente contra criança, sem que se pense nos prejuízos causados, afetando 
diretamente ou indiretamente sua saúde física, mental e emocional.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA define os direitos da população 
infanto- juvenil brasileira, bem como os responsáveis por garanti-los. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.(ECA, 1990). 

A negligência, a agressão infantil, o abuso sexual e o abandono podem ser 
percebidos ou identificados, nas escolas, consultórios médicos até mesmo nos 
consultórios odontológicos. Entretanto, é imprescindível que os profissionais tenham a 
conscientização e olhar sensível à mudança de comportamento ou aparência física 
dessa criança ou adolescente. 

Em razão de sua proximidade com a população infanto – juvenil, sendo 
elemento facilitador na identificação de diversas violências, o (a) profissional da 
educação como da saúde passam a ter o dever de comunicar ao órgão competente136 
ou Conselho Tutelar tal suspeita e∕ou constatação de maus tratos, conforme aponta o 
ECA, Das Infrações Administrativas. 

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, 
pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra criança ou 

                                                           
³
 Entende-se como órgão competente Delegacia Civil, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 
ou Ministério Público. 
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adolescente:Pena - multa de três a vinte salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

A partir de levantamento realizado no CREAS, neste ano de 2013, foi possível 
obter informações referentes à violência: o agressor, na maioria dos casos é da família; 
as meninas, entre 7 a 14 anos, são as principais vítimas, embora, foram registrados 
casos envolvendo crianças menores de 7 anos e a exploração sexual podendo ocorrer 
no âmbito familiar da mesma maneira nas redes organizadas.  

Possivelmente, no intuito das crianças se apropriarem do conhecimento de 
seus direitos e deveres, a Presidência da República acrescenta o § 5o ao art. 32 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes no currículo do ensino fundamental, por meio da Lei Nº 
11.525, de 25 de setembro de 2007, com a seguinte redação: 

§ 5o  O currículo do ensino fundamental incluirá, 
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças 
e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de material 
didático adequado (NR). (ECA, 1990). 

De acordo com o “Projeto Escola que Protege” desenvolvido pelo COMCEX, 
tendo participação de diversas entidades governamentais e não governamentais para 
o ano de 2013, o COMCEX apresenta:   

o projeto Escola que Protege: mobilizando profissionais em 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, com o objetivo 
de fortalecer em nível local o corpo técnico escolar (diretores, 
coordenação, professores, dentre outros) sobre a importância 
da prevenção de ocorrências de ameaça ou violação dos 
direitos das crianças e adolescentes” (COMCEX, 2013, p.02). 

Quanto aos objetivos específicos, a proposta do Projeto é o acesso à 
informação sobre o tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; 
mostrar como funciona o trabalho realizado na rede socioassistencial de atendimento 
às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual na cidade de Dourados/MS; 
explicar sobre a função e atuação do COMCEX. Tendo como meta, atingir 50% dos 
profissionais da escola (diretores, coordenação, professores, dentre outros). O Projeto 
inicialmente realiza:  

parceria com as instituições de ensino superior Universidade 
Federal da Grande Dourados - UFGD (curso de psicologia) 
através da psicóloga Elenita Sureke Abílio do Hospital 
Universitário, e com o Centro Universitário da Grande 
Dourados - UNIGRAN (curso de serviço social) através da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32%C2%A75
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assistente social Virgínia Bosqueti Lopes Guimarães. (Idem, 
2013, p.06). 

 Em um segundo momento, conforme aponta o Projeto do COMCEX (2013, 
p.06) entrará “em contato com a direção da escola para apresentação do Projeto, e 
definição do dia para realização da ação, que acontecerá na escola em um único 
período (matutino, vespertino ou noturno), conforme disposição da mesma”.  

Na execução do Projeto, os recursos humanos serão representantes do 
COMCEX, acadêmicos do curso de Psicologia da UFGD e acadêmicos do curso de 
Serviço Social da UNIGRAN. A Assistente Social, da Câmara Municipal de Dourados, 
colaborará mobilizando os referidos cursos. Como recursos materiais o COMCEX 
fornecerá panfletos informativos, máquina fotográfica e lista de presença. A escola 
proporcionará computador, “data show” e caixa de som. 

Será seguido um cronograma de execução das ações para o ano de 2013. As 
reuniões do COMCEX iniciaram no mês de março, porém, ocorrerão ao longo do ano, 
mantendo contato com acadêmicos (as) da UFGD e UNIGRAN. A data para realização 
das palestras será agendada pelas escolas. 

Diante do exposto acima, este ensaio apresenta o Projeto de 
Responsabilidade Social desenvolvido pela equipe do Comitê Municipal de 
Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e 
Adolescentes de Dourados/MS – COMCEX, tendo como espaço intencional -- as 
escolas.   

3. BASE TEÓRICA 

A origem das violências está nas relações desiguais de poder, dominação de 
gênero, classe social e faixa etária, sob o ponto de vista histórico e cultural. No caso 
em estudo, aventamos a hipótese inicial, segundo a qual no interior da família e das 
comunidades menos favorecidas, muito daquilo que a legislação e a percepção dos 
profissionais que atuam diretamente com a criança, difere da percepção destes grupos 
atendidos. Admitimos inicialmente, ainda que como hipótese, que determinadas 
práticas sexuais poderiam ser entendidas como práticas normais, não violentas ou 
desrespeitosas, algo que, por exemplo, seria uma prerrogativa de um familiar interagir 
sexualmente com um menor seu parente próximo. É interessante trabalhar aqui com 
diferentes percepções de violência sexual, neste sentido a Teria dos Processos 
Civilizadores de Norbert Elias, poderá se constituir em uma referência privilegiada para 
a abordagem do tema. 

Do ponto de vista dos agentes sociais, profissionais no trato desta questão, a 
violência geralmente é cumulativa, ou seja, quando uma criança é vítima, de abuso 
sexual, soma-se a isto, a violência física, já que o seu corpo foi violado. A violência 
psicológica está presente em todas as situações, prejudicando o desenvolvimento e 
provocando consequências drásticas nas relações familiares e sociais, diversas vezes 
tendo como aliado o silêncio da família e da comunidade. 
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As histórias alimentam o imaginário, porém, a violência contra a criança é algo 
secular da sociedade, sendo entendida, como já mencionado, uma relação de poder. 
Elias (1980, p.449- 450) explica “de acordo com a estrutura global de uma sociedade a 
distribuição do poder seja desigual”. [...] “cada relação familiar é um processo”. “As 
relações sempre estão se modificando”.  

Elias (2009, p.46) nos coloca que “no caso dos seres humanos, os impulsos 
emocionais inatos estão sempre relacionados com a capacidade pessoal adquirida de 
auto-regulação, mais especificamente com o controle das emoções aprendidas”.  

Nesse sentido, parafraseando Elias (2009), o que nos faz indivíduos humanos 
é a capacidade de nos desenvolvermos através do aprendizado na vida com 
componentes biológicos e comportamentais, fazendo com que as emoções inatas 
fiquem subordinadas às adquiridas socialmente, conduzindo ao processo de controle 
das emoções, tornando-se o processo civilizatório. 

Como Elias (1980) observa, ao longo do século XX, houve mudanças na 
relação entre pais e filhos, passando da Idade Média até os dias atuais, porém, o 
processo é longo e contínuo.  

A obra de Elias (1980) traz as mudanças das práticas sociais de pais e filhos, de 
como os valores vão se construindo ao longo do tempo. As crianças apresentam-se 
como mistérios aos pais, houve crescente volume de bibliografia em todos os sentidos, 
todavia, não sabemos ajudar-lhes a viver o processo civilizador. 

Sendo assim, em qualquer classe social e\ou contexto, a criança vive a 
infância possível, as crianças criam cultura, mas apesar das vastas teorias em defesa da 
criança, ainda permanecem posturas que insistem em colocar em segundo plano seus 
desejos, sonhos, decepções, aspirações e ideias, com o argumento da necessidade da 
manutenção da “ordem social” 137, em diversos momentos sobre a ótica do adulto, 
permitindo exercer sua infantilidade apenas quando forem autorizadas. 

No Brasil, as conquistas sociais, dos movimentos pelos direitos da criança são 
defendidas por aqueles (as) que os reconhecem em legislação. Gradativamente, o 
espaço da criança vem sendo conquistado e respeitado, no seu tempo histórico, 
garantindo assim, um de seus direitos básicos: o de viver como criança. 

Entretanto, Elias (1980, p.414) nos aponta que desde muito tempo, 
adentrando ao século XVIII, a história das grandes sociedades aponta, como prática 
corriqueira, matar as crianças pequenas. Especialmente, na sociedade urbana, as 
famílias mais pobres, não sabiam o que fazer com mais e mais filhos, representando 
carga. Demandava muito trabalho e com frequência lhes faltavam alimentos. A 
eliminação das crianças era simples e fácil. Na Grécia e Roma as crianças pequenas 
eram jogadas no rio ou abandonadas, tratava-se de algo habitual, fenômeno do 
cotidiano.  

                                                           
137

 Ordem Social está no sentido de controle normativo por parte da sociedade. 
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Na antiguidade, era considerado natural o assassinato de crianças, caso 
fossem bonitas, trabalhavam como escravos. Elias (1980, p.415) explica que havia 
barreira na sensibilidade dos homens antigos, como dos europeus na Idade Média, 
especificamente, pela concepção de violência física. Geralmente consideravam que 
não valia a pena manter viva uma criança com imperfeição, forma e altura fora dos 
padrões estéticos. Os filhos que nasciam primeiro, certamente poderiam viver, 
especialmente, se fossem homens, entretanto, se nascesse menina, era para matá-la. 
Como resultado disso, houve desequilíbrio quantitativo entre homens e mulheres. 

Conforme aponta Elias (1980, p.420), a convivência social, quando se 
estrutura na relação pais – filhos na sociedade greco-romana, nos apresenta como 
cruel e algo desumano, não incluindo amor e afeto uns pelos outros, nos fazendo 
pensar que os sentimentos fosse algo dado por natureza e não aprendido. O abandono 
e assassinato, naquele tempo, não foram se não uma forma cruel de controle de 
natalidade. 

Elias explica (1980, p.449- 450) “de acordo com a estrutura global de uma 
sociedade a distribuição do poder seja desigual”. [...] “cada relação familiar é um 
processo”. “As relações sempre estão se modificando”.  

Ainda, segundo Elias (1980) os remanejamentos dos poderes foram feitos 
com a diminuição da desigualdade entre pais e filhos na sociedade desenvolvida. Mas, 
o fator maior seria o emprego da não violência física como forma de repreensão, 
revelando a mudança civilizatória em nossos dias, fortalecendo a proibição contra a 
violência física nas relações intrafamiliar. Essas medidas pacíficas exigiam maior 
autocontrole.  
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EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: CRIANÇA PEQUENA É SUJEITO DE 
DIREITOS 

Ivanilde dos Santos Mafra (UFMS/CPAN)* 

ivanildemafra@fvs.am.gov.br 

RESUMO 

Este artigo sistematiza estudos e debates empreendidos na disciplina Educação e 
Direitos Humanos, do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul, campus do pantanal (PPGE/UFMS/CPAN). Mais detidamente, 
refletimos acerca da configuração dos direitos humanos no Brasil, com foco sobre a 
criança pequena, nosso objeto de pesquisa. Ao situar a problemática infância e direitos 
sociais, destacamos um breve panorama da gênese e contemporaneidade deste 
debate na sociedade brasileira (VIEIRA, 1996, KHULMAN, 2000, FARIA, 2007). 
Direcionamos o olhar sobre as contradições e o lugar político, econômico e social que 
o direito da criança tem ocupado no contexto de vigência dos dispositivos legais 
contemporâneos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988; ESTATUTO DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE, 1990; LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO; 1996). 
Contextualizamos e levantamos algumas questões acerca da condição, violação e 
proteção ao direito à educação da criança pequena, na sociedade brasileira.  
Destacamos os conhecimentos dos aspectos implicados, com base na legislação e a 
exigibilidade de seu cumprimento, como possíveis fontes mobilizadoras de real 
democratização dos direitos humanos. 

Palavras-chave: Direitos humanos; educação; criança; 
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1 INTRODUÇÃO  

O contexto deste problematizações deste artigo, situa-se a partir de questões 
suscitadas no decorrer da disciplina Educação e Direitos Humanos, cursada para o 
cumprimento dos créditos obrigatórios e desenvolvimento da pesquisa sobre “Direito 
das crianças pequenas na cidade de Manaus-Am”, inscrita na linha de pesquisa 1: 
Políticas, práticas institucionais  e  exclusão/inclusão social, do Programa de Mestrado 
em Educação, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul/ Campus do Pantanal 
(CPAN/UFMS).  Assim, buscamos inicialmente situar, algumas noções acerca dos 
direitos humanos que dialogam com a abordagem central deste  estudo acerca da 
criança pequena como sujeito de direitos. 

1.1 A NOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS  

As condições políticas, sociais e culturais instauradas a partir da sociedade 
moderna tem direta correspondência com as  contemporâneas visões e defesa dos 
direitos que fundamentam a dignidade humana. Os diversos sentidos que temos 
produzido sobre os direitos humanos e a ideia de cidadania demarcaram-se e 
demarcam-se a partir das lutas históricas dos próprios homens consoante as relações 
sociais desenvolvidas. 

Desta forma, observando as tantas encruzilhadas históricas  e a vivência deste 
percurso para a  concretização  dos direitos dos homens, vislumbramos    a intensa 
ambiguidade entre “assegurar” a dignidade humana concomitante à manutenção de 
um sistema econômico de  exploração do homem sobre o homem. Tal tensão revela-
se e compõe a realidade contemporânea dos modos de funcionamento econômico, 
político e social das relações entre os seres humanos. Este modo imperativo de 
relações socioeconômicas fraciona o discurso de igualdade em múltiplos pedaços, que 
quando vistos na totalidade, constituem o retrato de uma sociedade marcadamente 
desigual.  

   Comparato (2004) debruçando-se sobre as características presentes no  
cotidiano de nosso país, confirma que a desigualdade está  impregnada na sociedade 
brasileira. Para além da desigualdade econômica, o autor aponta que nossos costumes 
e nossa ordem social coadunam-se com o desrespeito às leis. A realidade é 
frequentemente operada em direta oposição ao descrito nas legislações sociais, 
traduzindo a indiferença por pobres, moradores de rua, moradores de  favelas, negros 
e outros.  

            As condições descritas pelo estudioso não são sintomas isolados de nossa 
convivência social. O individualismo que viceja entre os sujeitos sociais, desdobra-se 
em altos níveis de competitividade. A face deste acirramento competitivo transmuta-
se para a noção de direitos humanos. Os princípios de igualdade reduzem-se para 
concepções e práticas de direitos enquanto privilégios, favores ou distinções que 
homens superiores prestariam a homens inferiores. O desdobramento de tais 
concepções alicerça um sistema econômico que impera política e socialmente. Neste 
aspecto Frigotto & Gentili (2002) ressaltam tratar-se de uma: 
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...combinação explosiva, que nos afasta da possibilidade de 
construir uma sociedade na qual a integração seja garantida a 
partir do reconhecimento e da realização efetiva de direitos 
inalienáveis; direitos que permitem nosso reconhecimento 
como cidadãos e cidadãs de uma sociedade na qual a justiça  
e liberdade não sejam monopólio daqueles que concentram o 
poder econômico. Uma combinação explosiva que coloca em 
evidência a limitada capacidade civilizatória do capitalismo, o 
qual se torna cada vez mais violento, excludente e destrutivo 
(FRIGOTTO & GENTILI, 2002, p.09). 

A tradução dessas condições apresenta-se tanto nos equívocos dos que 
tomam direito como privilégio quanto na ótica de aceitar um direito como distinção ou 
favor. Evidentemente nas concepções sobre “direito-privilégio” ou “direito-favor” está 
presente a alienação, condição advertida por  Marx  (1818-1883). A alienação, nesse 
aspecto, é resultante de uma simultaneidade de causas e processos históricos, 
presente entre os agentes sociais particulares que desconstroem as possibilidades de  
discernimento e o reconhecimento do conteúdo e o efeito de sua intervenção nas 
formas sociais(NETTO, 2000). 

As ideias e princípios que consagraram os direitos humanos como marco 
histórico de lutas coletivas não se correspondem com posturas limitadoras e 
exclusivistas. Muito da forma aligeirada, ingênua ou intencional, como é  disseminadas 
a chamada “opinião pública”, pode expor em risco a profundidade do próprio conceito 
de dignidade humana. A universalidade enquanto perspectiva cosmopolita considera 
todos os sujeitos parte total de uma única espécie, portanto, todos integram a mesma 
dignidade humana, portam os mesmos direitos (SILVEIRA, 2007). 

É preciso superar o olhar de parcialidade que tenta fragmentar o denso 
conteúdo histórico, referente à totalidade das características de universalidade dos 
direitos humanos.   Considerar a dimensão igualitária que deve congregar os homens é 
pressuposto para que todos os homens lutem por direitos iguais. As demais 
características básicas que consubstanciam as normas para a compreensão dessa 
plenitude perpassam os termos em que os direitos que igualam a humanidade, 
confirmam-se como universais, interdependentes, indivisíveis e justificáveis 
(Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948). 

            Assim, entendemos como relevante situar a necessidade de luta pela 
efetividade de todos os direitos humanos, tomando como abordagem central, para o 
objetivo deste texto, o direito humano à educação. Mais especificamente, situar 
questões acerca da trajetória da legislação e da proteção ao direito à educação do qual 
é sujeito a criança pequena.  

2 A IDEIA DE INFÂNCIA E SEUS DIREITOS   

A fim de caracterizar a relação infância e direitos sociais, destacamos um 
breve panorama da gênese e vigência das ideias  no âmbito da instauração deste 
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debate na sociedade brasileira contemporânea. Assim, o contexto de  referência da 
eclosão e reconhecimento  sobre criança e sua infância, foi construído junto ao 
conjunto das transformações originadas com o advento da modernidade (ARIÉS, 
1978). Deste modo, pode afirmar-se a função hegemônica da ideia de infância  
desencadeada  com base no pensamento desenvolvido a partir do continente 
europeu. 

Na realidade brasileira, a repercussão da  ideia de infância tem como  eixo a 
formulação e expansão desse conceito junto ao ideário de estabelecimento do Brasil 
como Estado-nação (início do século XX). Neste conjunto de condições materiais do 
contexto político, social e econômico foi sendo inaugurado um discurso coadunado 
com as forças dominantes, cuja presença revela-se ideologicamente no senso comum, 
com ênfase ao caráter idílico da “criança como futuro do Brasil”. 

Tomando como problemática a identificação da criança como eixo de 
sustentação do progresso nacional (VIEIRA, 1996;KHULMAN Jr, 2000), evidenciam-se  
as incoerências  entre a pretensão e a  realidade em atribuir à  criança como 
“semente” dos ideais de  progresso no Brasil.   Nas análises de Rizzini (1995): “A 
infância foi eleita pelas elites brasileiras como o principal substrato a ser moldado em 
seu projeto de 'construção da nação'”(RIZZINI,1995, p.19). Nessa presença de forças 
desenvolvimentistas  antagônicas, a história do atendimento à criança no Brasil, 
principalmente dos filhos do nascente proletariado, foi caracterizada pela influência 
do caráter assistencialista.  A assistência oferecida objetivou principalmente a guarda 
das crianças abandonadas, que por motivos econômicos e sociais perdiam a condição 
de acolhimento dentro da esfera social familiar (idem). 

Seja entre médicos, religiosos ou juristas, a presença das ideias liberais 
reclamavam por ações que atendessem ao preço do ingresso do país no pretendido 
progresso. A multiplicação das crianças pobres tornava-se um desafio de 
“higienização” para a nascente sociedade moderna brasileira. Somente na década de 
1930, foi inaugurada a criação de órgãos, pelo Estado, e a formulação de algumas 
legislações sobre o tema.  

Deste modo, entre os percursos em que a criança pequena pobre tem sido 
conduzida, em nosso país, as instâncias privadas, filantrópicas, jurídicas e de saúde 
pública foram as primeiras referências nesse atendimento.  Nesse sentido, o contexto 
da legislação, da política e do embate social acerca do olhar sobre a infância, 
demonstra os espaços destinados à criança pobre no  bojo dos processos históricos e 
especialmente na instauração da condição de modernidade do Estado brasileiro.  

Análises sobre a problematicidade do direito da criança, tanto na área 
educacional quanto na área da assistência, demonstram quão estão ainda 
impregnadas as concepções de filantropia e do enfoque da responsabilização da esfera 
privada e uma  possível “neutralidade” do Estado (RIZZINI, 1993;FARIA, 2001). Nos 
últimos vinte anos, no Brasil, os movimentos sociais  vem defendendo espaços para 
que a discussão sobre o direito da infância possa ser reconhecida como  de interesse 
da esfera pública.   
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Assim, asseguradas as garantias legais, a efetividade da dignidade humana 
na relação criança e direito ainda tem um longo percurso a percorrer. Nesse sentido, 
destacam-se as três instâncias de construção da condição pública do debate sobre o 
direito da infância: as  práticas sociais, o ordenamento  das políticas sociais e, 
estrategicamente, a consolidação acadêmica de conhecimentos pertinentes à área da 
infância (SILVA,1999; KRAMER, 2000).  

Contemporaneamente, pelo prisma da relação infância e processo político no 
Brasil, focaliza-se o discurso de proteção aos direitos da infância, especialmente no 
âmbito da construção de uma sociedade democrática. Em análise que vincula a 
preocupação entre educação e assistência para a criança, Silva (1999) ressalta:  

 

a necessidade de se analisar o atendimento à criança de 0 a 6 
anos de idade de uma forma globalizada, isto é, pensando 
sobre as ações voltadas à assistência social, à saúde, à 
alimentação, à guarda e à educação. Trata-se de uma tentativa 
de se romper com a versão tradicional que divide a história do 
atendimento infantil em dois momentos distintos: o primeiro, 
quando a ênfase das ações estava no assistencialismo e, num 
segundo, em que a preocupação se desloca para os aspectos 
educacionais (1999, p.41). 

Nessa dimensão, abre-se a perspectiva de superação de falsas e 
desmobilizadoras dicotomias, podendo ajudar a diminuir a  pulverização de políticas 
focais destinadas a infância. Neste  aspecto, se nos anos de 1970 e 1980, as primeiras 
iniciativas tomaram a creche como “mal necessário” (VIEIRA,1986), no bojo das 
contradições da sociedade capitalista, a creche pode também, hoje, protagonizar um 
direito  estratégico para as classes populares. No enfrentamento das dívidas político-
econômicas e sociais acumuladas na trajetória da infância brasileira, o direito à 
educação pode agir na efetividade da creche como espaço-tempo educativo  para o 
desenvolvimento da criança e afirmação de seus direitos.   

2.1 TRAJETÓRIA DA AFIRMAÇÃO DE UM DIREITO 

Concernente aos direitos fundamentais, nossa Constituição Federal de 1988 – 
CF/88,  foi a primeira legislação brasileira que afirmou as crianças de zero  a seis anos 
como sujeitos de direitos. A CF/88 foi definidora do dever do Estado, na correlação 
famílias e crianças pequenas, determinando o atendimento em creches e pré-escolas. 
Neste aspecto, destaca Craidy (1998):  

A Constituição Brasileira de 1988 inaugurou uma nova fase 
doutrinária em relação à criança e ao adolescente. Foi a 
primeira Constituição Brasileira que considerou explicitamente 
a criança como sujeito de direitos e também foi a primeira 
Constituição Brasileira que falou em creches e pré-escolas. 
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Estas instituições aparecem como direito dos trabalhadores 
homens e mulheres, urbanos e rurais, que têm “direito à 
assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas. 
(inciso XXV – art.7º da Constituição 88)”. (1998, p. 71).  

A condição de pleno direito da criança pequena, determinada pela 
Constituição Federal de 1988, convergiu historicamente com um outro relevante 
documento,   a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989), adotada 
pela Resolução n.º L. 44 (XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas e ratificada pelo 
Brasil em 1990. Na perspectiva da proteção ao direito da criança, ressaltam-se os 
termos em que foram internacionalmente afirmados tais compromissos:  

Os Estados Membros se comprometem a assegurar à criança a 
proteção e os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em 
conta os direitos e deveres dos pais, dos tutores ou de outras 
pessoas legalmente responsáveis por ela e, para este propósito, 
tomarão todas as medidas legislativas e administrativas 
apropriadas. (artigo 3º, parágrafo 2) 

O compromisso internacional protagonizado por  192 países, destinando 
prioridade às crianças,   afirmou  um conjunto de direitos fundamentais, econômicos, 
sociais e culturais para as crianças e adolescentes. Monteiro (2006) destaca que a 
Convenção foi considerada “o culminar de todo um processo de reconhecimento da 
infância e de seus direitos” (p.147).  Nessa compreensão, adentrar a historicidade das 
concepções sobre direito da infância que tem se  materializado em nosso país  torna-
se imperativo para que tanto a  questão da educação quanto a da assistência possa ser 
melhor apreendida. Entendemos que o conhecimento da correlação de forças 
presente, entrecruzando  ideias sobre infância,  revela importante contribuição 
também para a leitura da problematicidade de efetivação do direito à educação. 

 Na análise decorrente da convivência com a causa dos direitos da infância 
brasileira e assumindo a necessidade de desnaturalização da situação de exclusão 
vigente, decorrem algumas reflexões. A exploração específica sofrida pelas crianças 
do proletariado, sujeitos mais vulneráveis em decorrência das necessidades 
prementes de sua condição de desenvolvimento, tem se  traduzido em retirada 
precoce de seus direitos. A luta pelo acesso ao direito à educação protagonizado pela 
infância está inserido na afirmação do processo de democratização. A luta da 
educação como bem público é a luta contra o avassalador reducionismo neoliberal 
que tenta oferecer a educação como mais uma mercadoria (GENTILLI, 2008). 

3 CRIANÇA É SUJEITO DE DIREITO               

Na trajetória do conjunto maior de tensões e contradições que originaram os 
direitos dos homens adultos em geral, desdobraram-se também as possibilidades da 
gênese dos direitos das crianças. No campo da formulação do direito internacional, o 
trato da especificidade sobre as crianças foi inaugurado em 1959, com o documento 
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promulgado pela Organização das Nações Unidas: A Declaração Universal do Direito da 
Criança.  

Progressivamente, em decorrência deste tratamento de um olhar sobre a 
infância, outra legislação fundamental foi a Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança (1989). A repercussão deste documento no Brasil foi imediatamente 
convergente ao momento dos processos de ruptura com a ditadura militar no país e a 
lenta instauração da democracia formal138.  

O Brasil passou a ser signatário da Convenção sobre os Direitos da criança em 
1990. A grande marca deste documento é o reconhecimento ao indivíduo (até os 18 
anos) de todos os direitos e todas as liberdades inscritas na Declaração dos Direitos 
Humanos do cidadão adulto. Assim, nesta nova realidade propugnada pelo direito 
internacional, toma especificidade contemplar o direito do Homem, como criança, 
desde a garantia declarada e  dimensionada para a sua particularidade de infância. 

Os estudos acerca do direito da infância, a partir do processo de 
redemocratização no Brasil, consideram como fundamental o papel da Constituição 
Federal de 1988 – CF/88. Nesta área, da explicitação de direitos para a criança 
pequena, a CF 88 demarca a trajetória jurídica e social deste tema. Assim, a penúltima 
década do século XX, afirmou a criança como sujeito direitos, representando a 
culminância de históricos processos de lutas dos movimentos sociais democráticos e 
da influência da conjuntura internacional (FULLGRAF, 2001).   

Notadamente as demais legislações decorrentes dos avanços democráticos da 
Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  e a  Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN), regulamentam as especificidades dos direitos 
da infância. O ECA representa grande novidade e avanço como a legislação que 
surgindo no contexto da consolidação das lutas democráticas, destina a todas as 
crianças e adolescentes o tratamento de “Doutrina da Proteção Integral”. A nova 
doutrina rompeu com o Código de Menores (1979) cujo caráter restritivo, delineava 
as feições não de proteção, mas de julgamento a um público-alvo marginalizado. O 
Código de 1979 era orientado pela doutrina da “situação irregular”.   

Nos termos de execução do Estatuto, entre outras regulamentações, foi 
operacionalizada a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA), Lei Federal 8.242, de 12 de outubro de 1991. A nova lei 
passou a incidir também nas esferas estaduais e municipais, passando a regulamentar 
a implantação e implementação dos Conselhos de Direitos Estaduais, Municipais e dos 
Conselhos Tutelares. Tais instâncias, sem dúvida, podem ajudar diretamente na 
garantia da efetivação dos direitos da infância, por meio do exercício dos mecanismos 
de aperfeiçoamento do controle social democrático, pautado pela sociedade civil. 

                                                           
138

  Tomamos neste texto o conceito de democracia formal determinando-se pela existência de 
instituições e procedimentos legais que caracterizam o Estado democrático de direito 
(BORÓN,1995;2006). 
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3.1 EDUCAÇÃO, UM DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA PEQUENA 

  O tema da infância e a configuração do seu direito à educação, é 
caracterizado por suas nuances na sociedade capitalista. Tomamos como referência 
para a composição deste quadro de apreensão da realidade, tanto  a gênese  quanto a 
contemporaneidade do capitalismo. Deste modo, as análises acerca do neoliberalismo 
em sua face atual (GENTILLI, 2002; FRIGOTTO, 2003; ANDERSON, 2000), concatenam-
se ao estudo de suas implicações no conjunto da educação brasileira. Sob esta 
assertiva, Anderson (2000), destaca um alerta acerca da extensão e intensidade da 
doutrina neoliberal: 

Tudo que podemos dizer é que este é um movimento, em 
escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais 
havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de doutrina 
coerente, autoconsciente, militante, lucidamente decidido a 
transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição 
estrutural e sua extensão  internacional (2000, p.22). 

 Assim, paulatinamente o neoliberalismo exibe o seu  lastro em múltiplas 
dimensões, desde a econômica a político-ideológica, desafiando nosso esforço em 
tomar a totalidade como fundamento de análise. Nessa perspectiva discutir  o direito 
humano de educação  da criança exige o aprofundamento de sua existência 
condicionada a sociedade capitalista. 

Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, há quase setenta 
anos, desde 1948, a educação é um dos direitos da humanidade. Como um bem 
público da sociedade, especialmente em realidades como as do Brasil, a educação é 
um  direito que faz ter consciência dos demais direitos. Esta é a perspectiva de que, 
por meio dos processos desencadeados junto aos educandos, se consegue expandir 
conteúdos acerca de  outros direitos como saúde, moradia e lazer. 

           Certamente que a consolidação do direito humano à educação, no caso da 
criança pequena, guarda estreita vinculação aos direitos de proteção, provisão e 
participação (Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 1989). Assim, inter-
relacionados todos os direitos afirmados na Convenção são fundamentais para que a 
dignidade das crianças se plenifique.  Sobre a questão específica da proteção especial, 
em estudo sobre a Convenção, Théry (1996) esclarece as  bases filosóficas da  
concepção  adotada:  

Na tradição de proteção, a Filosofia adverte que os direitos do 
homem – em particular em Kant e Condorcet –, a ideia 
fundamental é a da educação, da instrução. Se o homem é por 
essência um ser livre, ele somente assim se torna realmente 
realizando o processo educacional que o faz alcançar a 
autonomia e a responsabilidade […] Neste sentido, os direitos 
da criança são aqueles de seres humanos particularmente 
vulneráveis, porque ainda não são autônomos. A incapacidade 
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legal nada mais é que o direito a uma certa irresponsabilidade, 
quer dizer, a não ser submetido ao dever que implica a 
capacidade. (Théry, 1996, p.341-342) 

A imbricação dos direitos pode ser assim observada e relacionada (SOARES, 
1999): Direito de Proteção (direito ao nome, direito à identidade, à nacionalidade, 
contra a discriminação, os maus tratos e a violência dos adultos...); Direito de Provisão 
(direito ao alimento, de habitação, de condições de saúde e assistência, de 
educação,...) e Direito de Participação (na decisão relativa à sua própria vida e à 
direção das instituições em que atua). 

Ratificando o exposto, situamos entre outros direitos, a relevância de prover a 
educação, como um dos direitos fundamentais e de profundo embate com a realidade 
concernente a milhões de brasileiros. Na delimitação deste artigo, ressaltamos o 
direito à educação, no âmbito da educação infantil no Brasil, de acordo com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/1996),  

Nesse sentido, destacamos as configurações do direito à educação da criança 
pequena. Conforme a LDBEN.a educação escolar está dividida em dois grandes níveis, 
educação básica e educação superior. A educação básica é composta de três etapas: 
Educação infantil (creches e pré-escolas), Ensino fundamental e Ensino médio. A 
expressão educação infantil, quando referida ao sistema educacional, tem uma 
conceituação própria e específica, não abrangendo a educação não-formal destinada à 
população de crianças no geral, como aquela sob responsabilidade familiar ou 
oferecida em domicílio ou instituições não educacionais. Como público-alvo, estamos 
tratando da faixa-etária que se estende de 0 a 5 anos139, cujo atendimento divide-se  
em creches de 0 a 3 anos e em pré-escolas de 4 a 5 anos de idade. 

A primeira legislação a estabelecer a educação (e não somente a 
assistência para a criança pequena), deixa explícita a função da educação infantil. A 
finalidade da educação infantil é "o desenvolvimento integral da criança(...), em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 
da comunidade" (Título V, Seção II, Art.29 ,LDBEN 9394/1996).   

A compreensão traduzida na relação complementar e indissociável entre o 
educar-e-cuidar, torna-se o direcionamento para a gestão e definições acerca dessa 
etapa da educação básica. Ganhando a definição de sua especificidade a Educação 
Infantil e suas funções passam a ser  realidades históricas e pioneiras no território 
nacional brasileiro.  Portanto, a partir da LDB 9394/1996, o cumprimento dos 
dispositivos legais pode instaurar as conquistas obtidas nos novos marcos regulatórios 
para a educação da criança pequena (ALMEIDA, 2003). Os novos  caminhos legislados 
para educação nacional deveriam ser de ruptura com práticas improvisadas, 
filantrópicas, assistencialistas com que foi  historicamente tratada  a criança pequena 
brasileira. 

                                                           
139

 Esta faixa etária corresponde a alteração processada, uma década após a aprovação da atual 
LDBEN 9394/1996,  pela Emenda Constitucional  53 de 2006. 
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Como a creche historicamente (Kulman Jr., 2000), no Brasil atendeu crianças 
pobres, a inserção da creche como primeira etapa da educação básica, altera 
significativa e legitimamente a ideia do atendimento do público-alvo de zero a três 
anos. A legislação refletindo os compassos da sociedade, coaduna-se para a  reescrita 
do conceito de creche. A transição de posição do Estado brasileiro, de retirar a creche 
da assistência para a área da educação, permite alterar a visão social que se tinha 
consolidado e principalmente o caráter do atendimento, a partir de então 
relacionando educar e cuidar como aspectos indissociáveis. 

Concernente a trajetória de lutas e garantias políticas em relação ao 
atendimento das crianças pequenas, destacamos a Emenda Constitucional nº53, de 
2006, que estabeleceu um novo modelo de financiamento da Educação Básica, o 
FUNDEB(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação), substituto do (FUNDEF – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, criado em 
1996), no qual creche e pré-escola foram finalmente contempladas quanto aos 
recursos constitucionalmente destinados dentro da área da educação.   

Nesse aspecto, a participação da sociedade junto ao poder público para  
construção de uma política de proteção integral e atendimento às crianças pequenas 
está diretamente relacionada aos dispositivos legais. Não se trata de adequar  
programas existentes, escolas existentes. Trata-se de instituir política educacional 
específica que implica desde prédios próprios a mobilização de processos que 
culminem com proposta educativa própria. Os órgãos e secretarias governamentais 
que tratam da execução do direito da criança, o Conselho Tutelar, o Ministério Público 
precisam divulgar, atender e cumprir os novos  marcos  regulatórios advindos 
progressivamente desde  a Constituição Federal (1988), com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996).  

É vital, para ultrapassarmos os limites da democracia formal, entender que 
exercitar os dispositivos jurídicos, políticos e sociais das lutas coletivas pode fortalecer 
as novas experiências democráticas de acesso e plenificação dos direitos humanos o 
que o país demanda (OLIVEIRA, 2002). 

Pela urgente necessidade de embate entre o consenso, sua face 
harmoniosa e o contraste com o rosto e as marcas da inclusão excludente (idem), urge 
retomar leituras e análises também das bases econômico-pedagógicas da educação 
(SAVIANI, 2008). Nestes termos, identificamos como imprescindível pensar as 
condições históricas que aproximam a palavra marginalização, presente nos conteúdos 
sobre a política social  da década de 1970, e a palavra exclusão, acentuada  em nossos 
discursos atuais. Essa aproximação pode nos ajudar a desnaturalizar conceitos e falsas 
rupturas, historicizando concepções que não podem ser alteradas apenas em sua  
superfície textual. Saber que a criança marginalizada de ontem é a criança excluída de 
hoje, situa-nos quanto às lutas históricas pela efetividade do direito à educação da 
criança pequena. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Oficialmente, a crianças pequena, da faixa etária de zero a seis anos (público-
alvo da educação infantil) desde 1988, foi legitimada quanto ao pleno direito à 
educação  (Constituição Federal,1988 e LDBEN,1996). Não obstante, em outra 
legislação, igualmente oficial, foi excluída do pleno financiamento da educação básica. 
Até o ano 2006, a educação infantil não era contemplada com financiamento, o 
FUNDEF, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério, conforme o próprio nome indicava, tratava exclusivamente 
do Ensino Fundamental. 

Assim, a criança pequena, na prática, foi dispensada do contemplar mais 
atento para sua condição de sujeito de direitos.   A educação como direito humano 
universal precisa ser materializada como direito de todos. Todavia, é necessário 
compreender que a promoção prática de um direito universal é algo mais complexo 
que qualquer Declaração ou Código possa textualizar. Essa forma de olhar a 
incompletude legislativa deve instigar o papel participativo dos sujeitos. Localizar essa 
insuficiência antes de ser uma condição de desânimo pode ser a porta para novo 
reconhecimento de abrangência dos direitos humanos.    

Neste aspecto, podemos exercitar o olhar que vê e porque vê, repara 
(SARAMAGO, 2001). Evidentemente há muito que reparar e este é o espaço de 
exercício do humano direito à educação: a educabilidade e luta pela realização do 
próprio direito e do outro(a). Educação torna-se, portanto, em sentido lato, a 
multiplicação e articulação de milhares de olhares humanos que percebem/entendem 
suas forças, seus saberes e intervêm em suas realidades.  

Nesse sentido, o exercício teórico de dialogar com o direito da criança, no 
âmbito da formação proposta na disciplina Educação e Direitos 
humanos(PPGE/UFMS/CPAN),  possibilitou levantar relevante questão acerca da 
necessidade  de compreensão e proteção ao direito à educação da criança pequena, 
no Brasil. 

 O aprofundamento do debate no sentido amplo ou específico é 
imprescindível porque nas últimas décadas, nas telas televisivas e de computadores, 
tem se reproduzido ataques aos direitos humanos de detentos pobres, infratores 
pobres, crianças pobres  desigualmente aos da classe economicamente favorecida. 
Tais ideias tem se apresentado como discurso explicativo e contra a violência. A 
invasiva presença doméstica dos meios de comunicação, por vezes nos faz esquecer 
que um veículo de comunicação de massa é porta-voz de forte repercussão ideológica. 
Algumas matérias são publicadas, repetidas, reprisadas, enfocadas, ressaltadas em 
certa nuance, buscando ser produtora direta da “realidade”, via massificação. Nesta 
face de disseminação ideológica certas questões vão perigosamente se naturalizando. 

Nessa perspectiva, a noção de direito, deve situar a luta pela efetividade de 
todos os direitos  humanos como universais, iniciados desde a infância. E a educação 
da criança pequena é um dos seus direito fundamentais.  Esta assertiva não é um 
slogan. É conteúdo de uma legislação! Conforme a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, desde 1948, a educação é um dos direitos da humanidade. E este direito é 
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um bem público da sociedade, cujo caráter expansivo  é diretamente proporcional ao 
próprio  direito de construir  consciência sobre os  demais direitos, como saúde, 
moradia e lazer. 

              Neste aspecto, na realidade brasileira, entre os direitos fundamentais, 
determinados pela Constituição Federal de 1988 – CF/88, atualmente, afirma-se a 
criança pequena de zero a cinco anos como sujeito de direito à Educação. Conforme a 
LDBEN, Lei 9394/1996, esta oferta de educação infantil constitui a promoção de 
educação básica. Portanto, a lentidão da construção da rede de creches e pré-escolas 
no território brasileiro, bem como o inseguro padrão de qualidade, caracteriza, em si, 
violação ao direito dos pequenos cidadãos brasileiros. A trajetória da afirmação dos 
direitos no Brasil é em geral tortuosa, porém, desafia-nos cotidianamente a ajudar a 
construí-la e legitimá-la em bases e consequências concretas. 
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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre as políticas públicas direcionadas à 
infância, problematizando práticas da ciência moderna que buscam definir, categorizar 
e padronizar a infância, excluindo e patologizando tudo aquilo que está fora da norma, 
práticas que por vezes fundamentam as políticas públicas. O campo da saúde teve seu 
início marcado por demandas especialmente sanitárias, que provocaram atitudes do 
governo para proteger a população, com o objetivo de fortalecer o Estado, evitando 
insatisfação da população. Assim ocorre também com as estratégias e políticas 
públicas que envolvem a infância, compõem estratégias de fortalecimento de Estado. 
A infância e os cuidados com as crianças passaram por avanços significativos, com a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), porém é 
possível encontrar controvérsias, pois por um lado reflete uma infância que precisa ser 
protegida do abandono e da negligência, que precisa ser investida e por outro, traz 
uma infância que precisa ser disciplinada e punida. Assim nos interrogamos sobre qual 
infância o ECA protege? Qual infância está sendo criminalizada e precisa ser 
disciplinada e punida? Qual é por ele abandonada? Qual é por ele protegida e 
investida? Que tipo de proteção é essa? Em contrapartida, aqueles que possuem uma 
situação financeira mais confortável, investem cada vez mais na infância, com 
tecnologias para aprimorar capacidades e extinguir limitações, com o objetivo de 
produzir pessoas felizes, bem-sucedidas e produtivas. Através de estratégias de 
investimento no humano e no capital humano, se produz um adulto melhor, 
empreendedor de si e mais rentável para a sociedade, que tem como um problema 
pessoas não produtivas. O que fazer com as pessoas que não ingressam nesta 
dinâmica investimento? Com aqueles que não entram nesta busca cada vez mais 
acirrada por segurança política e econômica? Que não são empreendedores de si? O 
que fazer com aqueles que não tem possibilidades de participar destes investimentos? 
Por vezes, são excluídos, marginalizados, já que não há espaços para a diferença. 
Assim é importante refletir sobre os regimes de verdade e estratégias de poder que 
produzem as políticas públicas para a infância. 

 Palavras - chave: Infância; políticas públicas; saúde. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho apresenta reflexões sobre a produção de políticas públicas 
para a infância, por meio do método cartográfico, partindo de uma perspectiva pós-
estruturalista. Trata-se dos achados iniciais da pesquisa de mestrado, iniciado em 
fevereiro do ano de 2013. Distante da pretensão de encontrar respostas, buscamos 
pistas, caminhos e possibilidades para pensar a infância. 

A temática da infância sempre despertou interesse, mas quando entramos em 
contato com um folder que divulgava cursos para crianças que prometiam um futuro 
promissor e feliz, começamos a refletir sobre o que constitui a infância como um 
tempo de investimento para o futuro, e que desde muito pequena precisa se tornar 
empreendedora de si. Nos questionamos também sobre as crianças que não tem a 
possibilidade de participar de tais tecnologias. 

Em contato com a literatura, podemos observar que a infância é permeada por 
conceitos, regras, etapas de desenvolvimento, enfim, por regimes de verdades que 
buscam explicações e definições que compõem o discurso da ciência moderna. Mas a 
partir da perspectiva pós-estruturalista, nos interessou pensar nas controvérsias que 
podem surgir quando se trata a infância a partir de conceitos universais. 

Apresentamos uma contextualização do campo teórico de onde partimos para 
a reflexão, e em seguida, trazemos pistas para pensar as políticas publicas para a 
infância, as tecnologias de investimentos e as relações de poder que constituem o 
cuidado na infância. Esperamos com o trabalho, possibilitar uma abertura para outras 
formas de se pensar a infância, formas que possibilitem o surgimento do novo, do 
diferente e não aprisionam em regras. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO TEÓRICO 

Este trabalho está inserido no campo da Psicologia Social e da Saúde, numa 
perspectiva pós-estruturalista. O pós-estruturalismo, ao contrário da ciência moderna, 
não tem interesse em separar, naturalizar, definir ou classificar os fenômenos e 
relações para compreendê-los. 

As teorias estruturalistas partem sempre de um a priori, ou seja, de conceitos 
pré-definidos, para então buscar a compreensão de outros fenômenos. Um exemplo 
de teoria estruturalista é a Psicanálise, que parte da existência do consciente, pré-
consciente e inconsciente para compreender o ser humano e sua forma de se 
relacionar. 

Observando a impossibilidade de definir e/ou mensurar tudo, pois 
constantemente surgem novos aspectos, novas formas de se relacionar com o mundo 
e com o outro, enfim, diversas situações não classificáveis, que autores pós-
estruturalistas repensam e trazem uma nova forma de pensar e construir 
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conhecimento. Refletem inclusive sobre como se constituem as estruturas, de que 
forma se chegam a conceitos e “verdades”. 

Peters (2000, p.29) discorre sobre o estruturalismo e o pós-estruturalismo e 
trata este último como “[...] um movimento de pensamento – uma complexa rede de 
pensamento – que corporifica diferentes formas de prática crítica. O pós-
estruturalismo é, decididamente, interdisciplinar, apresentando-se por meio de muitas 
e diferentes correntes”. 

Assim, este trabalho não pretende definir, compreender ou classificar, mas 
seguir pistas de possibilidades sobre a infância, a partir da reflexão sobre as políticas 
públicas, seus avanços e controvérsias. Utilizamos o método cartográfico, em que se 
busca acompanhar processos, mergulhar no campo de pesquisa, com sensibilidade 
para perceber o objeto de pesquisa, seu entorno e capilaridades, sem a preocupação 
de compreendê-lo ou defini-lo, mas de forma aberta para perceber e experienciar o 
objeto ou aspectos pesquisados (BARROS E KASTRUP, 2009).  

Por se tratar do método cartográfico, o trabalho não é segmentado em etapas 
como coleta de dados, análise dos dados levantados, resultados e discussão.  As etapas 
não são preestabelecidas, não se caminha para atingir objetivos definidos a priori. Os 
objetivos são delineados durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, no 
contato com o objeto (PASSOS; BARROS, 2009).  

Para trazer uma reflexão a partir da multiplicidade, das relações de poder e 
saber, das conexões é importante trabalhar com o conceito de redes, pois mostra a 
diferença do pensamento moderno, que como explicado anteriormente, isola e 
classifica os fenômenos. Pensar em redes é tanto a forma de olhar para determinado 
objeto, quanto o método de análise do objeto. Pois se sensibiliza pelo objeto e a partir 
daí, vão se abrindo possibilidades. 

 Kastrup (2010) cita o filósofo Gilles Deleuze, que trabalhou o conceito de redes 
e a cartografia como um método de análise que parte da multiplicidade dos 
fenômenos observados. A cartografia nos insere no objeto desde o momento que nos 
sensibilizamos por ele e nos provoca a refletir de forma diferente dos pensamentos 
pré-estabelecidos, ou seja, em forma de redes. As linhas vão dando contorno às 
formas do objeto de estudo, que não apresenta uma unidade ou totalidade, mas 
reflete a multiplicidade. 

A autora supracitada reflete também sobre a virtualidade do passado. Quando 
falamos sobre algo do passado, fazemos a partir do presente, assim o passado se 
atualiza virtualmente no presente. Por exemplo, a relação de um adulto com a sua 
infância é virtual, pois a percebe a partir de hoje, não é mais a mesma percepção de 
quando era criança.  

Assim, é importante refletir sobre o passado para pensar o presente, mas não 
de forma linear e cronológica, mas observando como o passado se atualiza no 
presente e muitas coisas do passado estão presentes no cotidiano. Desta forma, não 
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temos intenção de trazer a história da criança de forma linear, mas como a infância se 
atualiza no presente e novas tecnologias de investimento são possíveis. 

Para a reflexão, utilizaremos o conceito de poder proposto por Michel Foucault 
(2003). O autor traz uma forma de pensar o poder, que não é considerado como vindo 
de um “superior”, em direção àquele que é mais frágil. O poder é capilar, não vem 
mais do soberano que tem o poder sobre as pessoas, o poder também vem de baixo 
para cima. 

O poder é uma forma de negociação que acontece nas mais diversas formas de 
relações. Para o autor, as relações de poder acontecem entre homens livres, capazes 
de resistir, argumentar e negociar. O poder é produtivo, visto que produz, amplia e cria 
novas formas de pensar, produz subjetividades. Abre para o inédito, para o novo.  

Assim, procuramos pensar sobre as relações de poder e os regimes de verdade 
que constituem e são constituídos pelas políticas públicas para a infância. 

2.1 SITUANDO O CAMPO DA SAÚDE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA 

É importante refletir sobre o processo de constituição das práticas e aspectos 
históricos que compõem o campo da saúde, visto que aquilo que temos e pensamos 
sobre saúde passou e continua passando por constantes reformulações. Michel 
Foucault (2012) escreve sobre o nascimento da medicina social e o nascimento do 
hospital, em que se pode compreender que o campo da saúde se constitui também 
como uma forma de fortalecimento do Estado, não somente como uma busca de 
saúde para a população.  

Inicialmente, as demandas sanitárias provocaram uma atitude do governo para 
proteger a população, como por exemplo, o destino que se dava aos corpos de 
pessoas falecidas, não se tinha o cuidado de enterrar, os corpos eram amontoados em 
um local a isto destinado e entravam em decomposição em locais próximos às 
residências, não havia preocupação com o destino do lixo, tratamento de água, entre 
outras situações que se percebeu como trazendo risco à saúde da população. 

Além de tais demandas, havia uma preocupação com a classe de trabalhadores 
e com a assistência ao pobre, pois na forma de pensar da época, este poderia trazer 
danos aos ricos. Surgiu então a medicina social, não exatamente a partir da 
preocupação do Estado com a população, mas como forma de controlar a população 
de possíveis revoltas (FOUCAULT, 2012). 

O hospital no século XVII era um local mantido por religiosos e não tinha 
finalidade terapêutica, mas funcionava como um lugar para levar pobres e enfermos 
para morrer, ou melhor, para separá-los dos ricos evitando assim contaminações. O 
médico não fazia parte da equipe do hospital, desempenhando seu trabalho apenas 
junto àqueles que tinham condições financeiras.  
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O hospital começa a se configurar como lugar de cura, quando se percebeu a 
necessidade de melhor cuidar dos soldados, pois era custoso treiná-los, foi preciso 
despender maior atenção também aos hospitais marítimos, que facilitavam o 
contrabando, visto que as pessoas chegavam doentes em navios e iam direto para o 
hospital, não passando pela fiscalização da alfândega. Desta forma, os hospitais 
militares e marítimos passaram a receber maior atenção e disciplinarização, começou-
se a estudar as doenças através de observações, anotações e avaliações e o médico 
passou a compor a equipe do hospital e no século XVIII, a formação médica precisava 
passar pelo hospital e este se tornou um lugar de cura (FOUCAULT, 2012). 

Tais dados históricos sobre a saúde, trazem a reflexão que o Estado produz 
estratégias de cuidado conforme certa racionalidade, ou seja, uma razão de Estado, 
com o objetivo de se fortalecer. Certamente tais estratégias podem beneficiar a 
população, porém isto não é o que suscita as medidas de cuidado e atenção à saúde.  

Assim também ocorre com as estratégias e políticas públicas que envolvem a 
infância, muitas vezes a participação social pode mobilizar atenção por parte do 
Estado. Em contrapartida, aqueles que possuem uma situação financeira mais 
confortável, investem cada vez mais na infância e em tecnologias de cuidado, com a 
preocupação de bem preparar para a vida adulta. 

A infância e os cuidados com as crianças também passaram por avanços 
significativos, por exemplo, com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, por meio do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). O ECA, em sua apresentação afirma que “veio garantir a todas 
as crianças e adolescentes o tratamento com atenção, proteção e cuidados especiais 
para se desenvolverem e se tornarem adultos conscientes e participativos do processo 
inclusivo” (BRASIL, 2010, p.7).  

Desta forma, observamos que as estratégias e políticas públicas voltadas à 
infância, possuem o objetivo de assegurar o desenvolvimento da criança para o 
próprio desenvolvimento da sociedade. Em contrapartida, as crianças ou adolescentes 
que não correspondem às regras, são punidas conforme descrito no ECA, de diversas 
formas, que variam de advertência, reparação do dano, prestação de serviço à 
comunidade ou mesmo a privação da liberdade. Por um lado, o estatuto reflete uma 
infância que precisa ser protegida do abandono e da negligência, que precisa ser 
investida e por outro, traz uma infância que precisa ser disciplinada e punida. 

Cruz e Guareschi (2008) trazem uma reflexão sobre os paradoxos do ECA, 
afirmando que traz a noção de uma infância “normal” e por outro lado, uma infância 
de risco, composta por aqueles que vivem em situações mais precárias. O estatuto 
firma direitos e responsabilidades, sem garantir condições para que se cumpra. E hoje 
nos interrogamos sobre qual infância o ECA protege? Qual é por ele abandonada? 
Visto que encontramos crianças fora da escola, nas ruas pedindo o que comer, 
morando em situações muito precárias... Que tipo de proteção é essa? 
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Por outro lado, observamos na prática profissional e nos discursos presentes no 
cotidiano, que na população de classe média e alta, as tecnologias de cuidado estão 
cada vez mais presentes na infância, especialmente no que tange às expectativas para 
o futuro. As crianças se tornam cada vez mais foco de investimento para que se 
tornem adultos produtivos.  

Novas tecnologias são desenvolvidas para aprimorar capacidades e extinguir 
limitações, tecnologias estas que suscitam, a cada momento, a competição e a 
necessidade de excelência em tudo o que se faz, com o objetivo de ter um futuro 
brilhante. 

Assim, nos perguntamos juntamente com Duarte (2009), o que fazer com as 
pessoas que não ingressam nesta dinâmica de competição? O que fazer com aqueles 
que não entram nesta busca cada vez mais acirrada por segurança política e 
econômica? Por um ideal de vida inatingível? Por vezes, terminam excluídos, já que 
não há espaços para a diferença. 

No texto, Foucault e as novas formas da biopolítica: o fascismo contemporâneo, 
o autor supracitado reflete sobre a presença do fascismo que se difunde 
silenciosamente no cotidiano e afirma que: 

Podemos denominar certos discursos e práticas recorrentes do 
presente enquanto propriamente fascistas, na medida em que 
eles determinam insidiosamente uma padronização 
homogeneizada de comportamentos, sentimentos e falas que 
invadem e regulam previamente todos os domínios da vida social 
cotidiana, abafando a produção das diferenças a partir do 
mercado econômico como novo lugar de produção de verdade, 
de desqualificação e de aniquilação (DUARTE, 2009, p.49). 

O profissional psicólogo é solicitado em diversos momentos e em diversas 
áreas, o ECA traz algumas ocasiões em que a criança ou adolescente necessita de 
atendimento psicológico e tem o direito de receber. Assim é importante ponderar as 
práticas da psicologia, para que não se reforce práticas fascistas, em que aqueles que 
não estão dentro de uma “norma”, são excluídos, tidos como “anormais”. Para 
problematizar as práticas psi, citamos o exemplo de um laudo ou parecer psicológico 
que pode reforçar uma situação de exclusão, visto que muitas vezes define a pessoa e 
a engessa em palavras e percepções que as limitam, que as impede de vivenciar outras 
possibilidades. Define o seu lugar na sociedade, e a partir de tais documentos, 
decisões são tomadas em relação a esta vida e a pessoa não tem outras opções por se 
tratar de um “documento científico”. 

Observamos em situações cotidianas, que se espera das crianças este ou aquele 
comportamento, e aquelas que não correspondem à tais expectativas, são punidas, 
advertidas e/ou diagnosticadas como apresentando algum desvio de conduta ou outra 
patologia.  
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Nas escolas, por exemplo, as crianças se dispõem fisicamente em fileiras, para 
manter a disciplina, controle, dificultar o contato com os colegas e permanecer atentas 
e passivas, enquanto o sujeito adulto, que detém o conhecimento, o transmite. A 
criança, por sua vez, precisa tirar uma determinada nota e ter comportamentos 
condizentes à norma, para provar que aprendeu. Toda situação diferente deste padrão 
é patologizada e a criança é encaminhada para tratamento médico, psicológico ou de 
outras áreas, afim de “corrigir” a criança para que possa se adequar e contribuir com o 
“bom” funcionamento da sociedade.  

É necessário pensar se realmente as normas das escolas contribuem da melhor 
forma com o desenvolvimento do sujeito, o que percebemos muitas vezes trata-se de 
inabilidade em lidar com o novo, com o diferente (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2009). Mas 
o aprendizado não é exatamente se abrir para o novo? Como se dá esse aprendizado 
na impossibilidade de questionamentos? 

A partir do pensamento de Foucault (1987) sobre o poder disciplinar, que age 
sobre os corpos individuais, é possível pensar a escola a partir desta forma de 
disciplina ligada a uma instituição e que acaba por fazer parte do indivíduo. Aos 
poucos, o indivíduo aprende a se controlar, a partir do poder disciplinar e da 
docilização dos corpos, passa a corresponder ao que se espera e isto que se espera, se 
torna também o que ele espera. Desta forma, a criança já não precisa constantemente 
da norma, da punição, pois já faz parte dela. Ela já sabe que precisa ter este ou aquele 
comportamento e as disciplinas tem a função de fabricar indivíduos úteis para a 
sociedade. 

Foucault (2008) em seu curso sobre o nascimento da biopolítica, traz o conceito 
de homo oeconomicus que é aquele que encontra na própria política uma forma de 
realizar seus interesses, de modo que seu interesse se une ao interesse comum. 
Portanto é: 

[...] aquele que aceita a realidade ou que responde 
sistematicamente às modificações nas variáveis do meio, esse 
homo oeconomicus aparece justamente como o que é 
manejável, o que vai responder sistematicamente a modificações 
sistemáticas que serão introduzidas artificialmente no meio 
(FOUCAULT, 2008, p. 369). 

Ou seja, o homo oeconomicus é mais facilmente governável e com ele o Estado 
não precisa se preocupar. A partir deste conceito, podemos pensar que as políticas 
públicas voltadas a infância pretendem tornar possível que a criança tenha no futuro, 
estas características, que seus interesses fortaleçam o próprio Estado, mas sobretudo 
a figura da sociedade civil. 

2.2 CUIDADO E INFÂNCIA 

Prado filho (2009, p.237) destaca o dispositivo da identificação, que abrange 
“práticas de individualização, marcação, comparação e normatização dos sujeitos, 
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separando os ‘normais’ dos ‘anormais’, além de nomear todas as formas de 
anormalidade e desvio” e esta identificação é colada ao corpo do indivíduo e faz parte 
de seu processo de subjetivação. Assim, o sujeito passa a se pensar e pensar o cuidado 
de si a partir de tais enunciados. 

O cuidado de si, desde os primeiros séculos, foi permeado por práticas cristãs, 
como o exame de consciência e a confissão, que incentivavam o conhecimento de si 
mesmo, a reflexão sobre a conduta e os comportamentos, que antes eram enunciados 
como pecados. Com a modernidade, tais práticas continuam a ser privilegiadas, mas 
desta vez, em nome da ciência, pelo conhecimento da subjetividade e do inconsciente.  

Assim como as confissões tinham o objetivo de purificação da alma, hoje 
muitas práticas médicas, psicológicas, jurídicas, enfim, práticas não religiosas, têm 
como técnicas terapêuticas o autoconhecimento, a verbalização sobre si mesmo. O 
legado cristão da introspecção e auto-análise recebe a reformulação da ciência 
moderna especialmente por meio das práticas psi, em que este pode ser o método 
para alcançar a cura. Tais práticas fazem parte do cuidado de si, definido por Prado 
Filho (2009, p.244) como “[...] mais uma forma entre as práticas do sujeito em relação 
a si mesmo, nas relações do sujeito consigo mesmo, que encontra-se exaltada em uma 
determinada cultura, em determinado momento histórico, porém assumindo lugares e 
importâncias secundários em outros”. 

As práticas de interiorização da modernidade trazem também, a valorização de 
si mesmo, tornando o indivíduo o centro e produz comportamentos e valores 
individualistas. É possível problematizar a infância a partir desta reflexão sobre o 
cuidado, pois as crianças são investidas, desde muito pequenas, por práticas 
individualistas.   

Crianças, especialmente aquelas de classes médias e altas, já se desenvolvem 
em ambientes que privilegiam ou estimulam práticas de individualismo, por exemplo, 
o desempenho na escola é avaliado individualmente, ela é estimulada a se destacar e a 
competitividade é instigada para que busque sempre a excelência, e desde muito 
novas, já são investidas para se tornarem adultos de sucesso. E tal sucesso está 
geralmente relacionado ao aspecto profissional.  

Chamou a atenção um folder de uma instituição divulgando cursos de 
matemática, português, inglês e japonês e havia o enunciado: “Futuro promissor e 
feliz!”, ao lado de todas as competências estimuladas pelos cursos, dentre as quais 
citamos a concentração, autoconfiança, independência, postura ativa, entre outras. 

O folder desperta a necessidade de investimento na vida adulta, sugere sucesso 
e felicidade para quando a criança for adulta. Apresenta ainda a história de uma 
criança que está tendo excelente desempenho nas suas atividades por fazer o curso. 
Isso vem em resposta às inseguranças dos pais em relação ao futuro dos filhos, e de 
certa forma os pais ou os responsáveis pela criança, podem sentir tranqüilidade em 
saber que o filho terá um futuro promissor se fizer o curso, se estudar em determinada 
escola, souber inglês, fazer esporte, enfim, se tiver uma agenda preenchida de 
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investimentos para o futuro, é a produção do homo oeconomicus como forma de 
subjetivação desde a infância. 

Leite (2010) afirma que a modernidade nos ensinou a seguir à risca todas as 
normas e prescrições dos discursos científicos para se ter garantia de bons resultados, 
ao passo que a negligência a estas regras, traz consigo o risco de produzir pessoas com 
dificuldades e problemas no futuro. 

A relação do adulto com a infância, que poderia se constituir a partir da 
diferença, da multiplicidade, para Leite (2010, p.76) tem se dado a partir da relação 
entre um adulto “que ‘tem’, está ‘pronto’ e acabado e o que ainda ‘não é’, o 
‘inacabado’. Estabelecemos com isso, espaços de poder e de exercícios destes poderes 
através de práticas e modos de ser e estar no mundo” e a criança permanece como um 
ser incompleto, precisando, portanto, ser foco de investimento. 

Todo este investimento na vida da criança produz uma infância apenas como 
um período de preparação para a vida adulta, o que traz uma grande ansiedade e 
expectativa por saber se vai ser alguém de sucesso ou não. Mas como não é possível 
garantias sobre o futuro, devido ao risco do fracasso, a solução encontrada na 
modernidade é intensificar cada vez mais o investimento. O que pode gerar aflição nas 
crianças, que tem suas vidas preenchidas por atividades que exigem cada vez mais 
esforço, concentração e competitividade. 

Para Cruz e Guareschi (2008, p.43),  

[...] ao afirmar as crianças como seres em desenvolvimento, a 
infância é tomada a partir da ótica adulta, isto é, como uma 
etapa de vida a ser superada e que necessita de proteção 
integral, na medida em que é compreendida como frágil e 
incapaz. Apesar dos inegáveis avanços representados pelo ECA, a 
própria definição de crianças e adolescentes como sujeitos de 
direitos tidos como inerentes à pessoa humana, isto é, 
universais, relaciona-se também a uma proposta liberal 
(principalmente a partir do pressuposto da igualdade), que os 
caracteriza como portadores de uma determinada essência. 

Assim, as políticas públicas podem desconsiderar outras formas de se 
pensar a infância, quando tratam como verdades universais os conceitos de família, 
dos papéis familiares e da infância como período apenas de desenvolvimento. 

 É importante repensar as políticas e práticas de cuidados na infância, 
especialmente seus excessos, aspectos que buscam normatização e enquadramento 
da criança na norma. Ainda que possa parecer mais “fácil e seguro”, estas formas de 
lidar com a infância culminam com a exclusão e patologização do diferente, daquele 
que não se torna empreendedor de si.  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As políticas públicas surgem a partir da necessidade de fortalecimento do 
Estado, por meio delas, é possível governar a população e minimizar problemas. Desta 
forma, as políticas voltadas à infância são constituídas a partir de verdades 
consideradas universais sobre a infância, de conceitos preestabelecidos, que atualiza 
práticas da ciência moderna, no sentido de classificar, definir, categorizar e 
conseqüentemente excluir o que não se insere em tais práticas. 

Na tentativa de uma purificação ou aperfeiçoamento, constantemente há que 
se lidar com o que escapa, com o diferente. E a forma encontrada nas políticas 
públicas, bem como nas instituições que atendem crianças e adolescentes, como por 
exemplo, as escolas, a forma encontrada é um regime permanente de investimentos e 
controles, ou seja, não há meios de lidar com a diferença, a diferença, tal como se 
apresenta hoje, precisa se adequar à norma. 

As políticas de cuidado na infância se constituem a partir de estratégias de 
poder para tornar a criança um adulto produtivo para a sociedade e que vai se 
adequar as normas. Ou seja, se investe na criança para melhorar seu futuro e o da 
população em geral, visto que esta não oferecerá risco à sociedade, se for uma pessoa 
de sucesso. 

Observamos na prática profissional e nos discursos e materialidades presentes 
no cotidiano, que as crianças são cada vez mais investidas de cuidados para que se 
tornem adultos de sucesso. São constantes os avanços tecnológicos para potencializar 
o desenvolvimento da criança, agendas preenchidas por diversas atividades que as 
mantêm focadas no que precisam ser quando crescerem. 

Os discursos de normatização estão cada vez mais rígidos e excludentes com a 
diferença. É necessário refletir sobre as práticas da psicologia para que não façamos 
parte também nós, respondendo à pseudo-demandas por tratamentos psicológicos e 
para que a nossa prática não se dê para fins de “normatizar pessoas”, ou treiná-las 
para o sucesso como observamos no cotidiano. 

Assim, é importante questionar a infância que está sendo produzida pelas 
políticas públicas, pelas tecnologias de cuidado e pelo biopoder. O que acontece com 
aqueles que não fazem parte desta infância repleta de investimentos para o futuro? É 
preciso questionar a modernidade e suas padronizações, categorizações e em 
conseqüência, suas práticas fascistas para então se abrir ao novo, ao diferente, enfim a 
multiplicidade que compõe a vida, as pessoas e as relações. 
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RESUMO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional instituiu a construção da cidadania do 
aluno como uma das finalidades do Ensino Médio. Entendendo cidadania como o 
direito a ter direitos, torna-se importante trazer as questões de tolerância à 
desigualdade e de dignidade humana para a pauta escolar. A educação em direitos 
humanos é compreendida como um processo que orienta a formação do sujeito de 
direitos, articulando diversas dimensões. A liberdade, a igualdade, a tolerância, a 
dignidade e respeito (independente de raça, cor, etnia, credo religioso, inclinação 
política partidária ou classe social), são preceitos fundamentais no entendimento dos 
direitos humanos. Compreendendo a violência como uma violação aos direitos, a 
presente pesquisa buscou compreender a concepção de violência e direitos humanos 
de alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública no município de Ipubi, 
sertão pernambucano, microrregião do Araripe. Foram utilizados como sujeitos da 
pesquisa 30 estudantes, que tinham entre 15 e 18 anos, sendo 17 do sexo feminino e 
13 do sexo masculino. A pesquisa foi realizada inicialmente através de um 
levantamento bibliográfico sobre o tema e da grade curricular do Ensino Médio da 
escola onde foi realizada a pesquisa. Em seguida foi aplicado um questionário para os 
alunos. O preconceito foi expresso contra usuários de drogas e pessoas que 
cometeram crimes, principalmente nos meninos. Em relação aos homossexuais, ambos 
os sexos exprimiram preconceito na mesma proporção. Pudemos concluir que os 
alunos pesquisados ainda não conseguiram ter a noção clara e objetiva do que é 
violência e direitos humanos. A noção estreita sobre os direitos humanos fica evidente 
quando apontam, primordialmente, questões sobre agressões físicas ou psicológicas. 
Acreditamos que a divulgação dos direitos de cidadania é fundamental para formar 
cidadãos, pois exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para 
termos uma sociedade de fato igualitária. 

Palavras - chave: Educação; Direitos humanos; Violência; Cidadania. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os Direitos Humanos são os direitos e liberdade básicos de todas as pessoas, 
mas, comprovadamente, na prática constatamos que no que tange a atitudes, ações e 
manifestações, não somos tão livres. Bobbio (1992) reconhece que a expressão 
“direitos do homem” é muito vaga, e estes seriam relativos, pois não se trata de uma 
categoria única, absoluta ou eterna. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948, é um marco importante no consenso entre os seres humanos, e foi uma 
inspiração e orientação para o crescimento da sociedade. 

A liberdade, a igualdade, a tolerância, a dignidade e respeito (independente de 
raça, cor, etnia, credo religioso, inclinação política partidária ou classe social), são 
preceitos fundamentais no entendimento dos direitos humanos. A busca pela garantia 
e efetivação desses direitos, principalmente dos grupos minoritários, ainda é tarefa 
árdua e complicada. 

Compreendendo a violência como uma violação aos direitos, deixamos de 
entendê-la apenas como agressões físicas. A violência é algo muito mais complexo. E 
neste sentido, ter seus direitos básicos negados é uma violência. Mas, esse 
pensamento não parece estar compreendido por todos e todas. Assimilar esta 
compreensão perpassa a questão da educação. 

A educação voltada aos direitos humanos ainda não faz parte da prática nem 
do currículo da escola brasileira. Diante do que já foi exposto, acredita-se na 
importância de trazer as questões de igualdade e dignidade humana tanto na 
educação formal quanto na informal. O Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (PNEDH), de 2006, afirma que a educação em direitos humanos é 
compreendida como um processo sistemático e multidimensional que orienta a 
formação do sujeito de direitos, articulando diversas dimensões. 

Com o aumento da importância não mais em buscar os direitos humanos, mas 
de efetivá-los, ao compreendermos cidadania como o direito a ter direitos, torna-se 
importante trazer as questões de tolerância à desigualdade e de dignidade humana 
para a pauta escolar. 

Esse trabalho teve como principal objetivo investigar a concepção de violência 
e direitos humanos nos alunos do Ensino Médio, em uma escola pública no sertão de 
Pernambuco. O interesse em investigar tal problemática veio da condição na qual a 
região Sertão do Araripe se encontra no momento, como uma das mais violentas do 
Estado, sendo a única que ainda não conseguiu reduzir significativamente os números 
de crimes violentos. Entender o que os jovens pensam sobre violência e direitos 
humanos, pode explicar alguns comportamentos e pensamentos. O sertão ainda é 
lugar de preconceito e de crimes tidos como “crimes de honra”. Buscar compreender o 
porquê de certos conceitos pode trazer luz ao enfrentamento da violência e da 
intolerância nessa região. 
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O presente artigo fará algumas considerações sobre violência e direitos 
humanos, alinhando a questão da educação em direitos humanos, trazendo os dados 
da pesquisa e as considerações sobre o que foi coletado. 

2 DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada em 1948, na época da 
segunda guerra mundial, não foi ao acaso. Estávamos num momento em que as 
pessoas (não todas, mas algumas delas, tidas como “não humanas”) sofriam as mais 
variadas violências e privações. Era o momento ideal de tentar, de forma mais ampla 
possível, garantir os direitos a todas as pessoas. 

Sem dúvida, a referida Declaração é um marco importante no consenso entre 
os seres humanos, e foi uma inspiração e orientação para o crescimento da sociedade. 
Consideram-se Direitos Humanos os direitos e liberdade básicos de todas as pessoas, 
mas, comprovadamente, na prática constatamos que no que tange a atitudes, ações e 
manifestações, não somos tão livres. Bobbio (1992) reconhece que a expressão 
“direitos do homem” é muito vaga, e estes seriam relativos, pois não se trata de uma 
categoria única, absoluta ou eterna. 

Em seu artigo 1º, a Declaração diz que “Todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraternidade”. 

Para Bobbio (Ibidem), o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem 
devem estar presentes nas principais constituições democráticas modernas. Muito se 
fala que todos os seres humanos nascem com direitos inalienáveis. E estes direitos 
buscam proporcionar uma vida digna, e cabe ao Estado proteger tais direitos. A 
liberdade, a igualdade, tolerância, dignidade e respeito – independente de raça, cor, 
etnia, credo religioso, inclinação política partidária ou classe social – permite que o ser 
humano busque tais direitos fundamentais. 

Para Comparato (2003), os Direitos Humanos são inerentes ao próprio ser 
humano, sem estar conectado com qualquer particularidade de pessoas ou grupo. 
Para o autor, não se pode falar em Direitos humanos sem abordar a dignidade e não se 
pode falar em dignidade sem abordar os Direitos Humanos. 

Lafer (1988) nos fala sobre a reconstrução dos direitos humanos, em cujo 
centro está o direito à cidadania, visto como o direito de ter direitos. A afirmação da 
cidadania confere ao ser humano o seu lugar no mundo e a condição para o exercício 
da sua singularidade entre homens iguais. De forma geral, entende-se por cidadão os 
indivíduos conhecedores de seus direitos e deveres, pois só desta forma é possível o 
exercício com eficiência da cidadania. 

Compreendendo que um dos principais locais de construção da cidadania é a 
escola, abordaremos a questão da educação em direitos humanos como instrumento 
importante para consolidação dos direitos e deveres da sociedade. 



 

- 567 - 

 

2.1 A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

No Brasil, com a consolidação da Constituição Federal de 1988, houve um 
aumento da preocupação, bem como de esforços para mudar a educação, através de 
várias reformas educacionais. Começou-se a pensar e discutir sobre formas de 
avaliação, formação docente, e também sobre temas específicos como gênero, raça e 
direitos humanos. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), de 2006, afirma 
que a educação em direitos humanos é compreendida como um processo sistemático 
e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando diversas 
dimensões. No entanto, a educação voltada aos direitos humanos ainda não faz parte 
da prática nem do currículo da escola brasileira. Acredita-se, porém, que para garantir 
esses direitos, é fundamental trazer as questões de igualdade e dignidade humana 
tanto para a educação formal quanto a informal.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) trazem como eixo central da 
educação escolar o exercício da cidadania. Apresentam como maior novação a 
inclusão de temas que visam resgatar a dignidade do ser humano, a igualdade de 
direitos, a participação ativa na sociedade e a co-responsabilidade pela vida social. 
Afirmam ainda que a cidadania deve ser compreendida como produto de histórias 
protagonizadas pelos grupos sociais, sendo que a questão está diretamente 
relacionada à discussão da construção de uma sociedade democrática. 

Esta pesquisa utilizou o Ensino Médio como objeto de estudo, pois a Lei 
9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – instituiu a construção da cidadania do 
aluno como uma das suas finalidades, acreditando que com base no conhecimento 
sociológico, o aluno possa construir uma postura reflexiva e crítica diante da 
complexidade do mundo em que vive. Em consonância, para os PCN, o ensino das 
Ciências Sociais no Ensino Médio tem como principal objetivo colocar o aluno em 
contato inicial com as principais questões da Sociologia, Antropologia e Política 
(BRASIL, 2000). Acredita-se que, compreendendo a dinâmica da sociedade, o 
adolescente/aluno terá condições de exercer sua cidadania de forma plena, sendo 
capaz de buscar uma sociedade mais justa e igualitária. 

É importante frisar que a Constituição Federal, a LDB/1996 e os PCN são 
documentos datados e frutos de certos momentos históricos, e assim, expressam 
valores e costumes de um segmento social e cultural dominante. Fazer esta análise 
ultrapassa os objetivos deste artigo. Nos vale apenas a importância destes 
documentos para entender a questão dos direitos humanos no ensino médio, e 
perceber suas implicações nos valores e atitudes dos alunos/jovens diante da violação 
dos direitos. 

A escola e, portanto, a educação em direito humanos deve ser um espaço de 
vivência e de promoção da igualdade. É fundamental esclarecer a questão da 
igualdade. Compreendemos como propõe Candau (2005), ao ressaltar que a igualdade 
não é para que todos sejam iguais, mas tratados de forma igualitária mesmo sendo 
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diferentes. Nas palavras da autora: “Não se deve contrapor igualdade e diferença. De 
fato, a igualdade não está oposta à diferença, e sim à desigualdade, e diferença não se 
opõe à igualdade e sim à padronização, à produção em série, à uniformidade, a 
sempre o ‘mesmo’, à ‘mesmice” (Ibidem, p. 18). 

Ramos (2011) observa a importância da educação baseada nos direitos 
humanos não ser abordada por conjunto normativo, mas como experiência a ser 
construída, através de diálogo baseado na diferença, onde o conflito é possível. 
Ressalta a autora: “O respeito à diferença, abordada como diversidade, pluralidade, 
mosaico cultural, múltiplas identidades originais com direito a ter sua dignidade 
reconhecida por expressarem a riqueza do humano, conduz à proposição de práticas 
de convivência baseadas na aceitação e na tolerância” (Ibidem, p. 211). Aceitar e 
tolerar a diferença, e assumir uma postura não violenta na sociedade, tópico a seguir. 

3 VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

 A violência não é algo novo, existe desde a antiguidade, mas a cada tempo ela 
se manifesta de formas e circunstâncias diferentes. De maneira simples, podemos 
entender violência como uma violação de direitos. Rocha (1996, p. 10) apresenta uma 
definição que consideramos muito completa: 

A violência, sob todas as formas de suas inúmeras 
manifestações, pode ser considerada como uma vis, vale dizer, 
como uma força que transgride os limites dos seres humanos, 
tanto na sua realidade física e psíquica, quanto no campo de 
suas realizações sociais, éticas, estéticas, políticas e religiosas. 
Em outras palavras, a violência, sob todas as suas formas, 
desrespeita os direitos fundamentais do ser humano, sem os 
quais o homem deixa de ser considerado como sujeito de 
direitos e de deveres, e passa a ser olhado como um puro e 
simples objeto. 

O artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que ninguém 
poderá sofrer qualquer espécie de tortura, nem tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante. 

A análise da violência deve desconsiderar os aspectos biológicos, psicológicos, 
sociais, econômicos, religiosos e culturais. Sabemos que algumas heranças históricas 
de várias formas de violência são transmitidas para as próximas gerações, mesmo que 
tenhamos a pretensão de diminuí-las. Um exemplo é a prevenção da violência na 
escola. É preciso realizar uma análise do sistema escolar, bem como de outros 
equipamentos sociais públicos e privados, além de olhar a comunidade onde a escola 
está inserida. 

O Brasil conta hoje com um importante instrumento: o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA/CEDCA, 2009). Com ele pode-se aprimorar o papel e as atenções 
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voltadas à criança e ao adolescente como forma de colaborar na formação de cidadãos 
participativos e que tenham a sua autoestima bem constituída e valorizada. 

Atentar para a educação das crianças e dos adolescentes é tentar buscar uma 
sociedade mais justa. A educação seria um caminho importante para isso. A educação 
baseada nos direitos humanos proporcionaria a construção de cidadãos mais 
tolerantes com as diferenças e com as minorias, e ao mesmo tempo, que busca novas 
formas de relacionamento, que não seja através da violência.  

As minorias no Brasil são as que mais sofrem violência. Mulheres, crianças, 
negros, homossexuais. Minoria não quer dizer que seja a menor parcela na sociedade. 
Mas porque estão, ainda, à margem, vistos como objetos, sem direitos, e por isso, 
violentados. Levisky (2010) faz uma análise interessante da questão: 

Vivemos numa sociedade que aparenta ser livre, mas que se 
perde em novos tipos de aprisionamento resultantes do 
imobilismo, da velocidade das mudanças e do consumismo. 
Vive-se a perplexidade e aparente aceitação do status quo 
revelador da passividade e da impotência na qual o cidadão se 
encontra. Há um tipo de violência social que gera o excluído e 
que dele quer se afastar e se isentar de responsabilidades 
atribuindo-lhe a condição de objeto pernicioso. Essa mesma 
sociedade que exclui nega a consciência de que é, também, 
parcialmente corresponsável nas condições geradoras da 
exclusão [...] (p. 11). 

Quando, a partir do ECA, as crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de 
direitos e de defesa, veio também a necessidade de instituir neles, cada vez mais cedo, 
as noções de cidadania, tolerância e direitos humanos. Para que as mudanças sociais 
ocorram, principalmente quando se referem à violência, é fundamental o 
desenvolvimento de políticas que atuem diretamente com crianças e adolescentes, 
tanto na área da educação quanto na saúde. Identificar as origens, as motivações da 
violência, nos traz subsídios para tentar combater comportamentos violentos futuros. 
Apenas ao entender o que é violência e qual a sua amplitude, os jovens poderão 
buscar uma sociedade mais justa e menos violenta. 

4 VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS NO SERTÃO DE PERNAMBUCO 

 Perante o exposto, este artigo teve como intuito analisar a concepção de 
violência e direitos humanos de alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola 
pública no sertão de Pernambuco. 

 Para efeitos da pesquisa, a abordagem utilizada foi quali-quantitativa. Segundo 
Minayo (2012) a qualitativa é aquela que trabalha com “o universo dos significados, 
dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (p. 21). O tipo de 
pesquisa foi descritivo, pois foram analisadas e interpretadas as informações coletadas 
através do questionário aplicado. Segundo Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa 
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descritiva envolve examinar, registrar e investigar os fatos, permitindo que o 
pesquisador faça a análise dos dados de forma imparcial. 

A abordagem quantitativa também foi usada, no intuito de organizar os dados 
e agrupá-los de acordo com as porcentagens das respostas colhidas. Foram utilizados 
como sujeitos da pesquisa 30 estudantes do 3º ano do Ensino Médio, de uma escola 
pública do município de Ipubi. A coleta de dados foi realizada em maio de 2013. 

O município de Ipubi é localizado no sertão de Pernambuco, mais 
especificamente na microrregião do Araripe. Têm pouco mais de 28 mil habitantes 
conforme o último Censo (BRASIL/IBGE, 2010). A maioria da população mora na zona 
rural e sua principal atividade econômica é a agricultura e a produção de gesso. 

A pesquisa foi realizada inicialmente através de um levantamento bibliográfico 
sobre o tema e da grade curricular do Ensino Médio da escola. A escola pública onde 
foi realizada a pesquisa é uma Escola de Referência do Ensino Médio (EREM). Neste 
tipo de escola os alunos estudam em período integral. Constatou-se que, conforme 
preconiza o PCN, há disponibilização das disciplinas obrigatórias, como sociologia e 
filosofia no Ensino Médio. 

Apesar disso, as disciplinas ainda não conseguiram cumprir seu principal papel 
– construir postura reflexiva e crítica do mundo. Isso é refletido nos dados coletados, 
onde a maioria dos alunos pesquisados não tem clareza sobre o que são direitos 
humanos e violência. Ao que parece, essas disciplinas são apenas mais uma que os 
alunos devem estudar/decorar para fazer prova, deixando de lado seu verdadeiro 
intuito que é promover a igualdade de direitos, a participação ativa na sociedade e a 
co-responsabilidade pela vida social, segundo os PCN. O PNEDH afirma que a formação 
do sujeito de direitos deve articular diversas dimensões. Ou seja, a educação em 
direitos humanos não se limita a temas transversais ou algumas disciplinas, mas deve 
perpassar todo currículo escolar. 

No segundo momento, foi aplicado um questionário na própria escola, com 
oito perguntas, sendo cinco de múltipla escolha. A escolha dos alunos foi aleatória, 
solicitando que participassem voluntariamente da pesquisa. Após uma breve 
explicação da pesquisa, o questionário foi aplicado no auditório da própria escola. Os 
alunos tinham entre 15 e 18 anos, sendo 17 do sexo feminino e 13 do sexo masculino. 
A seguir discutiremos os resultados da pesquisa. 

4.1 VIOLÊNCIA É... 

A primeira questão versava sobre o que os alunos consideravam uma situação 
de violência. Foram colocadas 11 situações, e poderiam ser marcadas mais de uma 
alternativa. 

Houve uma tendência para os itens que demarcavam agressões físicas ou 
psicológicas. 
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*Respostas não excludentes 

Tabela 1 – Análise de Respostas sobre Violência 

Nas respostas acima, não houve diferença significativa entre sexos. 

Outras questões nos chamaram a atenção. A alternativa que propunha ser 
situação de violência o fato de não ter moradia digna, não foi marcada nenhuma vez. 
As alternativas “não ter atendimento médico no posto de saúde” e “crianças 
dormindo/morando nas ruas”, foram marcadas apenas uma vez cada uma. Isso mostra 
que os alunos não conseguiram ampliar o conceito de violência para uma violação dos 
direitos. Afinal, se saúde é um direito de todos, não ter o atendimento seria uma 
violação deste e, portanto, uma violência. Como foi exposto na fundamentação 
teórica, Rocha (1996) enfatiza que violência é tudo que desrespeita os fundamentos 
dos direitos humanos. 

4.2 TENHO PRECONCEITO? 

 A 2ª e a 3ª questões foram idênticas. Porém, com enunciados diferentes, para 
ver a postura dos alunos diante da palavra “preconceito”. 

 A 2ª questão perguntava com quem não se sentem à vontade de estar perto. 
Eram 11 alternativas mais uma com a proposição “nenhuma das alternativas”. Era 
possível marcar quantas alternativas quisesse, a não ser que marcasse a última. Neste 
caso, ficava exposto que a pessoa não se sentia incomodada em estar perto de 
nenhum dos grupos listados. 

Nesta questão, foram significativos os dados para usuários de drogas, 
assinalado por 63% dos alunos, e pessoas que cometeram crimes, com 53%. Não 
houve diferença entre os sexos, sendo as duas alternativas mais marcadas para ambos. 

 No entanto, 23% das meninas marcaram “nenhuma das alternativas”. 
Enquanto que nos meninos, essa alternativa foi marcada apenas uma vez. Isso mostra 
que os meninos expressaram maior incômodo perto de grupos minoritários. 

PARA VOCÊ, SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA É... PORCENTAGEM* 

Agredir outra pessoa com socos, mordidas, 
pontapés 

97% 

Agredir outra pessoa com armas de fogo ou 
arma branca (faca, facões, etc.) 

80% 

Humilhar ou ameaçar outra pessoa 83% 

Ser vítima de bullying na escola 70% 
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Outras questões chamaram a atenção. O dobro dos meninos assinalou não se 
sentir à vontade perto de homossexuais. Além disso, 20% assinalou a alternativa de 
não se sentir à vontade perto de praticantes de candomblé. Para católicos e 
evangélicos, não houve nenhuma marcação. Apesar de vivermos num país laico, 
conforme nossa Constituição Federal, a orientação religiosa ainda é motivo de 
exclusão. 

A 3ª questão usou o enunciado: Mesmo que não confesse, você tem 
preconceito com..., colocando as mesmas 12 alternativas possíveis. As alternativas 
“usuários de drogas” e “pessoas que cometeram crimes” continuaram sendo as mais 
assinaladas. Porém, a porcentagem diminuiu. Talvez o uso da palavra “preconceito” 
tenha feito diminuir, afinal, se reconhecer como preconceituoso vai além do discurso, 
tem a ver com a autoimagem e auto-aceitação. O preconceito contra praticantes de 
candomblé também continuou com porcentagem muito próxima. A tabela abaixo 
mostra a comparação da 2ª e 3ª questões sobre essas três alternativas. 

 

 

ALTERNATIVAS* 

QUESTÃO 2: 

Você não se sente à 
vontade em estar perto 

de... 

QUESTÃO 3: 

Mesmo que não confesse, 
você tem preconceito 

com... 

Usuários de drogas 63% 40% 

Pessoas que cometeram 
crimes 

53% 37% 

Praticantes de candomblé 20% 17% 

*Respostas não excludentes 

Tabela 2 – Comparação de respostas entre a 2ª e a 3ª questões 

Outras questões foram relevantes. Na 3ª questão preconceito contra 
homossexuais e bissexuais teve mais frequência. Em relação às meninas, houve 
aumento de 100%. Três alternativas que não foram marcadas na 2ª questão obtiveram 
uma marcação cada na 3ª. Foram relacionados ao preconceito com: pessoas com 
deficiência, índios e católicos. Como não houve entrevista após a aplicação do 
questionário, não podemos aprofundar o assunto e saber o motivo dessas marcações 
e/ou quais experiências com esses grupos a pessoa que assinalou já teve, que 
explicaria tal preconceito. Conforme disse Ramos (2011), o respeito à diferença é 
condição primordial para uma sociedade igualitária, que aceita a diversidade e a 
pluralidade como algo natural, sendo fundamental para o respeito aos direitos 
humanos. 

4.3 OS NOSSOS DIREITOS 
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 A 4ª questão quis saber dos alunos quais direitos eles consideravam os 
principais. Foram colocadas 12 alternativas, sendo que eles deveriam marcar os que 
consideravam como os três principais. Com as respostas, elencamos os três principais 
direitos das pessoas, conforme os alunos pesquisados: 

 

PRINCIPAIS DIREITOS DAS PESSOAS 

1º lugar – Direito à saúde 

2º lugar – Direito à educação 

3º lugar – Direito à manifestação de expressão 

Tabela 3 – Principais Direitos das Pessoas segundo alunos pesquisados 

 Chamou-nos a atenção o direito à manifestação de expressão ter figurado entre 
os três principais direitos. O momento em que o País se encontrava na época da 
pesquisa, com muitas manifestações na rua contra corrupção, blogs e sites cada vez 
mais divulgando informações “confidenciais” e pessoas podendo expressar-se 
livremente contra ou a favor do governo, pode ter propiciado este tipo de reflexão nos 
alunos. 

 Apesar do direito à saúde ter aparecido em primeiro lugar, os alunos não 
parecem ter uma visão ampliada do assunto. Na 1ª questão, como já exposto, houve 
apenas uma marcação considerando violência a falta de atendimento médico. Há, 
portanto, uma contradição entre as respostas dos alunos. 

 Os direitos à vida e o direito a ir e vir obtiveram marcações significativas. Por 
outro lado, os direitos à família, ao trabalho e à moradia obtiveram uma marcação 
cada. Este último corrobora o resultado da 1ª questão, que não teve nenhuma 
marcação considerando falta de moradia como uma violência. Direito ao ambiente 
limpo e sem poluição e direito ao lazer não obtiveram nenhuma marcação. Ao que 
parece esses direitos estão à margem, pois lazer, por exemplo, ainda é tido como algo 
supérfluo. Assim, há muito que se discutir sobre quais são os direitos das pessoas, e 
acima de tudo, como garanti-los. 

 Bobbio (1992) enfatizou bem a ideia da necessidade de efetivar os direitos de 
todas as pessoas. Como nos disse Lafer (1988), precisamos reconstruir os direitos 
humanos, tendo como base a cidadania, que de maneira geral é o direito a ter direitos. 

4.4 OS DIREITOS HUMANOS 

 Na 5ª questão, de maneira mais contundente, foram listadas 10 assertivas para 
que fossem assinaladas aquelas que os alunos achavam que não se tratava de direitos 
humanos. Era possível marcar mais de uma alternativa. Ainda havia a última assertiva 
que dizia que todas as anteriores seriam sobre direitos humanos. 
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 Na verdade, as 10 assertivas eram sobre direitos humanos, e versavam sobre 
assuntos diversos, como liberdade, tolerância, discriminação, tortura e violência. A 
maioria dos alunos, quase 60%, marcou a alternativa que dizia que todas eram sobre 
direitos humanos. No entanto, houve grande discrepância entre os sexos, sendo que 
as meninas representam mais que o dobro dos meninos nessa parcela. 

 Outros pontos são relevantes. A assertiva que falava sobre prisões, torturas e 
mortes não serem formas adequadas de punição aos opositores do Estado foi marcada 
por 17% dos sujeitos pesquisados; porém, todos do sexo masculino. Ou seja, para os 
meninos, as torturas e prisões não são questões relativas aos direitos humanos, fato 
bastante preocupante, principalmente quando temos situações históricas sobre 
torturas no nosso país. 

Na assertiva sobre promover a tolerância ao diferente, as meninas foram ampla 
maioria. Por não ter realizado entrevista posterior, não podemos concluir o porquê 
deste dado, mas isso pode ser indício de que as meninas acreditam que seja algo 
muito mais do campo da educação do que dos direitos. 

 As assertivas sobre a importância de promover a igualdade entre os sexos e 
combater todas as formas de discriminação racial não foram marcadas nenhuma vez. 
Para todos os alunos, essas duas questões se referem aos direitos humanos, resultado 
positivo para buscar formas de enfrentar, principalmente a homofobia e a violência 
contra a mulher, que ainda é alarmante no sertão de Pernambuco. Afinal, como 
pontua Comparato (2003), os direitos humanos são inerentes ao próprio ser humano, 
e não é privilégio de pequeno grupo de pessoas. 

4.5 CONHECENDO OS DISPOSITIVOS 

 As três últimas questões eram apenas de “sim” ou “não”, e questionavam o 
conhecimento dos alunos sobre alguns dispositivos legais que versam sobre direitos 
humanos. A tabela abaixo mostra os resultados. 

 

VOCÊ CONHECE... SIM NÃO 

 A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos? 

90% 10% 

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente? 

93,3% 6,7% 

O Estatuto do Idoso? 76,7% 23,3% 

Tabela 4 – Resultados das questões sobre conhecimento dos dispositivos legais 
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Nas três questões, as meninas são maioria das que afirmam conhecer os 
dispositivos legais. Chama-nos atenção a diferença entre os resultados sobre o 
Estatuto do Idoso, que ainda não é amplamente divulgado aos jovens. 

Ressalta-se por fim, que a grande maioria dizer que conhece, não quer dizer 
que de fato tenham propriedade sobre os dispositivos, mas que, talvez, apenas 
ouviram falar. Como não houve entrevista posterior, não temos subsídios para 
aprofundar o tema nesta pesquisa. 

5. CONCLUSÕES 

Podemos concluir que os alunos pesquisados ainda não conseguiram ter a 
noção clara e objetiva do que são direitos humanos e violência. A noção estreita sobre 
violência fica evidente quando apontam, primordialmente, questões sobre agressões 
físicas ou psicológicas. 

A questão da tolerância sobre as diferenças é ponto importante a ser discutido 
na escola, e uma educação pautada nos direitos humanos pode ser uma solução. Ficou 
evidente na pesquisa que ainda há preconceito baseados na orientação sexual e 
religiosa, bem como contra pessoas usuárias de drogas ou que cometeram crimes. 

Em relação aos direitos humanos, há muito que se debater. Os principais 
direitos das pessoas apontados pelos alunos pesquisados não teve ligação com o que 
eles listaram como violência, como se violência não fosse uma violação dos direitos. 

Deixamos como sugestão para uma próxima pesquisa, aliar entrevista ao 
questionário, pois seria uma forma de buscar explicações para algumas questões, por 
exemplo, o conhecimento dos alunos sobre os dispositivos legais. 

Acreditamos que a divulgação dos direitos de cidadania é fundamental, pois ao 
contrário do que muitos imaginam, é preciso mais do que a educação tradicional e os 
meios de comunicação para formar cidadãos. Entendemos cidadão como aquele que 
se identifica culturalmente como parte de um território, e usufruiu dos direitos e 
cumpre os deveres estabelecidos em lei. Ou seja, exercer a cidadania é ter consciência 
de suas obrigações e lutar para que o que é justo e correto seja colocado em prática, e 
assim termos uma sociedade de fato igualitária. 
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RESUMO 

A violência extrapola o cenário adulto, atingindo crianças e adolescentes. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA – determina a aplicação de medidas 
socioeducativas para os adolescentes em conflito com a lei e, ainda, prevê a 
internação dos mesmos em Centros de Internação, medida mais próxima da 
desfiliação e do apartheid do que da promoção dos Direitos Humanos. As medidas 
socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei, as condições a que são 
submetidos nos Centros de Internação, a estrutura interna administrativa e a interação 
entre eles próprios são fatos importantes que precisam ser estudados sob a temática 
dos Direitos Humanos e das Políticas Públicas. O ponto em questão é conter a conduta 
problemática e antissocial dos adolescentes, porém, concomitantemente, devem-se 
garantir aos mesmos os direitos humanos fundamentais à dignidade humana, ao 
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, pois são pessoas em 
desenvolvimento que dependem do mundo adulto. É altamente discutível a maior 
contribuição dos jovens para o aumento da criminalidade, mas o envolvimento de 
adolescentes com a criminalidade adulta suscita desafios agudos às políticas de 
prevenção e proteção. Trata-se de um problema complexo que não se encerra no 
domínio exclusivo dos aparelhos repressivos do Estado que podem trazer efeitos 
perversos e desumanos ao já doloroso cárcere, pois aceleram e degradam as 
condições de convivência humana. 

Palavras - chave: Adolescente; Medida socioeducativa; Internação; Direitos Humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi promulgado em 1990, poucos 
meses após a adoção do texto da Convenção sobre os Direitos da Criança – CDC, pela 
Organização das Nações Unidas em 1989, por meio da Assembleia Geral. Ambos os 
textos trazem como objetivo proteger legalmente os mais vulneráveis, de todas as 
formas de violência e de exploração. Por isso, considera-se o ECA uma versão brasileira 
do texto internacional, trazendo em si fundamentos éticos, políticos e jurídicos como 
uma das formas de mobilização da sociedade brasileira diante de graves violações dos 
direitos infanto-juvenis, direitos estes incluídos na pauta dos Direitos Humanos. 

Ainda assim, o ECA traz um rol de medidas socioeducativas a serem aplicadas 
aos adolescentes em conflito com a lei, prevendo a internação dos mesmos como a 
mais gravosa. Mas o problema não se encerra aí, ao contrário, a internação do 
adolescente é o ápice de alguns dos problemas mais agudos em nossa sociedade: a 
violência, a punição e a estrutura social.   

A adolescência é permeada pela insegurança e pelo desajustamento em relação 
ao mundo, pela crítica ácida à sociedade, pela revolta e indignação típicas desta fase, 
fatores já pesquisados e constatados pela medicina, psicologia e até pela filosofia. 
Espera-se, pois, que a família lide com todas estas situações e contenha o 
comportamento juvenil. Porém, se tais fatores extrapolam para a sociedade em forma 
de atos que causam dano à vida ou ao patrimônio alheios, a sociedade vê a 
necessidade de punição – ainda que para as instituições formais o adolescente não 
esteja sujeito à pena e sim à aplicação de medida socioeducativa – ou seja, com a 
“falha” da família, o adolescente deve passar à tutela estatal.  

Porém, isto não encerra a questão. O encarceramento do adolescente 
desdobra-se em muitos fatores enquanto este ficar sob a custódia do Estado, haja vista 
que está, a partir de então, sob a responsabilidade governamental. E a prisão foi e 
ainda é tema de estudos para sociólogos e outros pesquisadores, tais como Cancelli 
(2005), Foucault (2002) e Adorno, (1998), os quais possuem abordagens 
multidimensionais. Portanto, é imprescindível estudar, pesquisar e refletir sobre a 
aplicação das medidas que levam os adolescentes a instituições como os centros de 
internações, as condições do cárcere e o impacto sobre os próprios adolescentes, suas 
famílias e a sociedade. 

O Estado faz sua intervenção ao aplicar as medidas socieducativas. O ponto em 
questão é conter a conduta problemática e antissocial dos adolescentes e, 
concomitantemente, garantir aos mesmos os direitos fundamentais, notadamente a 
dignidade humana, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, pois são 
pessoas em desenvolvimento que dependem de políticas públicas e de adequada 
estrutura social. 

Há 17 anos funcionando no 4º Batalhão da Polícia Militar, o Centro de Internação 
de Adolescente de Anápolis – CIAA –, tal como dezenas de outros centros similares, 
não possui uma estrutura adequada para oferecer aos adolescentes internados as 
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múltiplas ações que oportunizem a garantia da dignidade humana, a oportunidade de 
atender suas necessidades físicas, psíquicas, sociais e jurídicas, tais como: centro de 
convivência, pavilhões separados por grau de periculosidade dos internos, escola e 
área de alimentação141.   

Enfim, a medida de internação e todas as implicações jurídicas, sociais, 
econômicas e psicológicas daí decorrentes é o ponto nevrálgico da execução de 
políticas públicas mais próximas da desfiliação e do apartheid do que da promoção dos 
Direitos Humanos de crianças e adolescentes, principalmente o da dignidade da 
pessoa humana. Para a efetivação deste direito, em particular, é imprescindível que 
condições existenciais mínimas sejam garantidas. Aferir se tais condições estão 
presentes no CIAA é um dos objetivos do presente trabalho, também ligado ao 
problema da (in)capacidade que o Estado tem de aplicar as medidas socioeducativas e 
qual o tempo que o Poder Judiciário demora em processar tais medidas, pois isto 
influencia, diretamente, no tempo de permanência de internação do adolescente. 

Para tanto, buscar-se-á a pesquisa bibliográfica para a fundamentação dos 
pressupostos jurídicos, a pesquisa-ação para mensurar as necessidades e dialogar 
entre a pesquisa e a extensão universitária, bem como a análise qualitativa, aplicando-
se técnicas de pesquisas exploratórias, sendo o foco a realização de entrevistas a 
serem feitas com os adolescentes internados e os agentes vinculados ao CIAA, 
utilizando-se temas previamente elaborados, tendo por intuito captar a subjetividade 
dos entrevistados acerca de suas percepções a respeito de violência, crime, medida 
socioeducativa e direitos humanos. 

2 ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: EXPRESSÕES ESTIGMATIZADORAS E 
VIOLÊNCIA DA MÍDIA 

A violência não é exclusiva do cenário adulto. Crianças e adolescentes, além de 
vítimas de diversas situações, tais como abandono, maus tratos, trabalho infantil142, 
fugas, raptos143 propiciados pelo uso desavisado ou, ao menos, não supervisionado da 
rede mundial de computadores, também entram em conflito com a lei, comumente 
categorizados como “menores infratores”. 

A imprensa, ao mesmo tempo em que noticia as ações violentas como 
alarmantes para a sociedade, já pregam como solução a diminuição da maioridade 
penal144 – que no Brasil é a partir dos 18 anos de idade, discurso que encontra apoio 
em variados segmentos sociais.  

                                                           
141

 Fato constatado, pessoalmente, em visita in loco em junho de 2013. 
142

 Rusche (2004, p. 56) relata como o trabalho infantil era, não apenas prática comum, mas incentivado 
pelo Estado, pela família e pelos industriais nos países europeus do século XVIII. 
143

 Rusche (2204, p. 90) também relata que já no século XVII, crianças, geralmente das classes mais 
pobres, eram raptadas para serem vendidas como escravas para as colônias. 
144

 Comentários de diversos âncoras de telejornais de emissoras de televisão apoiam a redução da 
menoridade penal, tal como o editorial da Band, falado por Ricardo Boechat em 29/04/2013: “...até 
quando podem ignorar os protestos do país contra uma legislação que facilita e protege o crime. Esta é 
a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação.” 
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Isto não reflete a realidade, como foi constatado por Magno Medeiros (2009 , 
p. 18) ao afirmar que a “violência na TV é mediada pela imagem” e, por sua vez, as 
“imagens passam pelas distorções próprias da linguagem televisiva.” 

Mas as imagens veiculadas pelas emissoras de televisão são fortes e causam 
efeito. É o que demonstra a inédita pesquisa de opinião pública realizada em 2008 pela 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) sobre o 
significado de direitos humanos para o cidadão brasileiro (VENTURI: 2010, p.264) . À 
seguinte pergunta: “Pensando na questão da violência o/a sr/a. é a favor ou contra a 
cada uma das seguintes medidas: [...] Redução da maioridade penal”, 58% dos 
entrevistados são totalmente a favor e 13% em parte a favor, totalizando 71%. 

Tal posicionamento é reforçado por expressões comumente utilizadas em 
nossa sociedade e reforçados pelos mass media para se referir aos adolescentes em 
conflito com a lei, como por exemplo: “trombadinhas”, “meninos de rua” e “menores 
delinquentes”. Porém, tais expressões vão além: estigmatizam os adolescentes e os 
identificam, automaticamente, àqueles que pertencem às classes populares, de baixa 
renda e baixa escolaridade, os potencialmente perigosos; elas acabam por 
“demonizar” os adolescentes, conforme reflexão de Karyna Batista Sposato (2010, p. 
183): 

O crime ou a rotulação de delinquência a adolescentes e jovens é 
a moeda forte da demonização, isto é, a imputação de 
criminalidade ao outro desviante é uma parte necessária da 
exclusão e, por consequência, de invisibilização da real condição 
de sujeito e das reais demandas que envolvem ser adolescente 
ou jovem no Brasil hoje. 

Eduardo Rezende Melo (2010, p. 169) complementa, ao dizer que “a afirmação 
de que se é sujeito de direitos” não é suficiente para se transformar a percepção 
desses mesmos direitos; a participação da família no processo de tomada de decisão 
em relação ao adolescente e a participação ativa dele próprio na sociedade são 
imprescindíveis para a compreensão dos direitos humanos, sua apropriação interna 
pelos adolescentes e o incentivo à busca constante por sua efetivação a fim de que 
sejam autores, e não coadjuvantes, de suas histórias.  

Chimamanda Adichie (2013), romancista nigeriana, nos alerta para o perigo da 
história única. A única história contada pela imprensa é a da violência praticada pelos 
adolescentes, associados ou não aos adultos, apresentando-os “como uma única coisa, 
repetida vezes sem conta e é isso que eles se tornam”;  porque “o poder”, continua 
ela, “é a capacidade de não só contar a história de outra pessoa, mas a de fazê-la a 
história definitiva dessa pessoa”. Ela exemplifica com a história da África: se esta fosse 
contada, não a partir da colonização europeia, mas do fracasso do estado Africano, 
seria uma história muito diferente. 

E a mesma pesquisa supracitada (VENTURI: 2010, p. 264) revelou que 93% dos 
entrevistados são totalmente favoráveis a programas de incentivo ao emprego a 



 

- 581 - 

 

jovens de baixa renda ao se pensar na questão da violência, demonstrando que o fato 
da maioria ser favorável ao encarceramento de adolescentes juntamente com adultos 
pode estar ligado mais ao desconhecimento de como lidar com a delinquência juvenil 
do que ver na redução da menoridade penal a solução única e definitiva para o 
problema. 

Por isso, é preciso construir diálogos, “desenvolver uma argumentação na qual 
reconheçamos tanto a importância da observação empírica quanto da interpretação 
racional para a compreensão dos fenômenos sociais” (OLIVEIRA e LIMA: 1998, p. 32); 
um dos métodos a ser aplicado, então, é oportunizar aos adolescentes do CIAA que 
eles contem sua história. 

Hannah Arendt (1985) faz importante distinção, conceitualmente, das 
seguintes categorias que são comumente confundidas: poder, autoridade, vigor, força 
e violência. Segundo ela, a violência distingue-se por seu caráter instrumental (1985, p. 
28) e, apesar da autora apontar a distinção entre violência e poder, ela afirma que 
ambos andam juntos. Por isso, o Estado, ainda que seja detentor de um poder 
legitimado pelo povo, pode e faz uso da violência: 

Assim, nas questões internas, a violência funciona como o último 
recurso do poder contra os criminosos ou rebeldes – isto é, 
contra os indivíduos isolados que, pode-se dizer, recusam-se a 
ser dominados pelo consenso da maioria. (ARENDT, 1985: p. 31 e 
32) 

 Medeiros (2009, p. 17), por sua vez, distingue duas categorias de violência: a 
que se manifesta por meio de “atos” e a que se oculta por meio de “estados”.  E 
prossegue: “A dificuldade de se definir precisamente o termo violência deriva do fato 
de que – num sentido mais amplo – a violência pode existir em todos os lugares onde 
houver transgressão, seja ela brutal ou sutil.” (MEDEIROS: 2009, p. 17 e 18). 

 Eis o enfoque que a mídia, atualmente, dá à questão dos adolescentes em 
conflito com a lei, pois ao noticiá-los como autores de uma ação violenta, partem do 
lugar comum da conduta ética que todos conhecemos desde a mais tenra idade: 
diferenciar o certo do errado, portanto, não roubar, não matar; e mais, que todos 
sabemos, desde muito cedo, que as ações erradas trazem consequências com as quais 
devemos arcar. E, assim, a matéria está pronta, a conclusão é óbvia e lógica para a 
imprensa e para a opinião pública em geral145: o menor delinquente, tanto quanto um 
adulto, tinha plena ciência de seus deveres e ao praticar atos violentos deve responder 
por eles tanto quanto um adulto responde.  

Porém, a imprensa deixa de expor uma série de acontecimentos que fariam 
muita diferença. Universalizando a premissa ética e sua consequência punitiva, a 
sociedade acredita-se moderna, apesar de não o ser, como já disse Latour (1994), ao 
discorrer sobre o paradigma da dicotomia, da separação entre o natural e o social, do 

                                                           
145

 Conclusão conforme dados informados na pesquisa mencionada em linhas pretéritas. 
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estado da natureza e do estado social, como também da distinção entre o global e o 
local.  

Também podemos apontar mais uma causa para tal comportamento midiático, 
conforme Medeiros (2009, p 18): isso ocorre porque os “mass medias supervalorizam 
matérias sobre crimes, estimulam o apetite criminoso, sancionam o mórbido e 
distorcem valores ético-morais.” 

É significativo, pois, o alerta dos autores Oliveira e Lima (1998, p. 34 e 35), ao 
afirmarem que, mesmo num regime democrático, os meios de comunicação nos 
impõem limitações por meio dos próprios donos destas empresas, dos valores e 
interesses dos autores pessoais das matérias ou do tom predefinido destas e, 
principalmente, das notícias que não são veiculadas; “Assim, temos uma infinidade de 
acontecimentos que nunca são expostos, embora teriam indubitavelmente relevância 
e significado na produção diária de cada notícia.” 

Trata-se da violência tecnorracionalista que, segundo Medeiros (2009, p. 19), é 
“aquela que emana e se constrói a partir das estruturas sociais dominantes. Resultante 
do racionalismo e burocratização ocidentais, ela é implícita, dissimulada e subjacente”, 
ela está na dimensão dos discursos ideológicos, presente nos mais diversos tipos de 
preconceito e, por isso mesmo, atentadora contra os direitos humanos e os espaços de 
cidadania. 

Violência e criminalidade são fatores complexos, estudados, analisados e 
definidos por diversos ramos científicos (medicina, biologia, antropologia, direito, 
sociologia, psicologia, etc.), não havendo resposta única e definitiva, pois “violência e 
crime constituem fenômenos complexos e que possuem origem multifatorial.” (IMURA 
e SILVEIRA, p. 25).  

Concordo, pois, com a recomendação de Latour (1994, p. 133 e 139), pois ela 
contribui para uma melhor compreensão da violência e da criminalidade e, 
consequentemente, nas implicações daí advindas para a reflexão a que nos propomos: 
devemos rejeitar o paradigma moderno de separação entre natureza e sociedade, pois 
“no fim das contas, há de fato uma transcendência da natureza e imanência da 
sociedade, mas as duas não estão separadas.” 

Então, a priori a violência deve ser estudada de forma interdisciplinar, buscando 
a teorização que aborda diferentes campos científicos: Teorias Biológicas e Teorias 
Sociais que por sua vez se subdividem em dois grandes grupos: motivações individuais 
e características pessoais por um lado e, por outro, determinantes estruturais, 
incluindo contextos sociais e econômicos, bem como as variações culturais e as 
características das organizações sociais que conformariam ambientes de oportunidade 
para o crime; nestes grupos estão a Teoria Econômica (ou da Escolha Racional), a 
Teoria dos Laços Sociais, a do Aprendizado Social, a Teoria da Desorganização Social e 
a Teoria das Janelas Quebradas. 

2.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS CONFLITOS SOCIAIS: PUNIÇÃO E ESTRUTURA SOCIAL 
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A institucionalização dos conflitos sociais vem de longa data. É digno de nota a 
descrição da punição e da estrutura social ao longo dos séculos XIV ao XX, realizada 
por Rusche e Kirchheimer (2004) e a análise das dificuldades das sociedades e das 
autoridades em lidar com esta questão, bem como das mazelas dos cárceres e dos 
sistemas penais, pois muito do que ali se relata assemelha-se aos problemas 
enfrentados hodiernamente. E não apenas no que diz respeito às condições das 
instituições jurisdicionais e das prisões, como também aos valores e princípios 
mencionados por Rusche (2004, p. 135), tal como o “princípio da situação mais 
desfavorável [do prisioneiro] que a situação de um trabalhador independente das 
classes subalternas”; este princípio tem permeado a administração carcerária desde o 
século XIX e ainda está presente em nossa sociedade brasileira, explicando (mas não 
justificando) as condições insalubres e precárias das instituições carcerárias até os dias 
de hoje com a aprovação da sociedade em geral. As poucas vozes que se erguem para 
reivindicar melhores condições de vida nas prisões são identificadas como adeptas dos 
“direitos humanos para defender bandidos”. Afinal, o encarcerado, seja adulto ou 
adolescente, não pode usufruir de condições melhores do que aqueles que trabalham 
árdua e honestamente para receber apenas um salário mínimo. 

Hodiernamente, esta institucionalização no campo político se dá por meio dos 
órgãos legislativos e tribunais de justiça que tem a função de estabelecer 
procedimentos e mecanismos para amortecer a violência dos choques tetê-à-tête 
entre grupos oponentes. É o que Weber (2004) chama de “autoridade racional”, 
baseada “na crença na legalidade das normas institucionalizadas e do direito de 
comando por parte daqueles que, através dessas normas, foram investidos com 
autoridade”. 

Adorno (1998, p. 13) afirma que é altamente discutível a noticiação perpretada 
diariamente pela mídia de que os adolescentes contribuem cada vez mais para o 
aumento da criminalidade, mas concorda que o envolvimento de adolescentes com a 
criminalidade adulta suscita desafios agudos às políticas de prevenção e proteção. Ele 
ainda diz que o controle social é um problema complexo que não se encerra no 
domínio exclusivo dos aparelhos repressivos do Estado. 

Isto ficou comprovado na pesquisa realizada por Cancelli (2005), ao estudar o 
célebre complexo prisional do Carandiru. A autora afirmou que “As penas [...] existiam 
no interior da prisão pela exclusão do indivíduo no mundo.” E, ainda, que “As paredes 
definiam, por isso, fisicamente a reclusão.” 

O conceito de encaixe e reencaixe (GIDDENS, 1991) mostrou-se interessante 
para a compreensão da criminalidade no contexto espacial intra-muros do Centro de 
Internação de Adolescente de Anápolis – CIAA, onde se espera encontrar fenômenos, 
tais como: criminalidade oculta, violência entre reeducandos, exclusão social, exclusão 
moral, preconceito, desigualdade social e econômica. 

Este autor afirma que muitos de nós temos a sensação de que fomos 
apanhados num universo de eventos que não compreendemos plenamente e que 
parecem estar fora de nosso controle. Daí a desorientação que se expressa na 
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sensação de que não se pode obter conhecimento sistemático sobre a organização 
social. O deslocamento das relações sociais é denominado por ele de desencaixe, 
sendo que um dos seus tipos é o estabelecimento de “sistemas peritos”. Sistemas 
peritos são sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam 
grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. 

O sentimento de necessidade de construção de um Centro de Internação 
adequado às necessidades da implementação das medidas socioeducativas aos 
adolescentes infratores também indica que deve ser realizada numa distribuição 
espacial adequada e específica para este fim e que profissionais, peritos em psicologia, 
pedagogia, saúde, segurança, direito, etc., são imprescindíveis para o funcionamento 
do mesmo. 

Mas, prisão é exclusão. Daí a importância da ideia de Giddens quanto ao 
encaixe e reencaixe. O correlativo do deslocamento é o reencaixe. Os mecanismos de 
desencaixe tiram as relações sociais, mas ao mesmo tempo propiciam novas 
oportunidades para sua reinserção. Exemplifico com a desestrutura familiar que 
acompanha a grande maioria dos adolescentes infratores, os quais são submetidos, no 
decorrer do processo, aos “sistemas peritos” da equipe multidisciplinar do Juizado da 
Infância e da Juventude. Entretanto, tal circunstância promove novos eventos em que 
tanto a família quanto o adolescente podem reencontrar a cognoscibilidade cotidiana 
e o ativismo quanto ao reconhecimento e luta pela efetivação dos direitos humanos. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os mass media contribuem notavelmente para a disseminação de preconceitos e 
expressões estigmatizadoras em desfavor dos adolescentes em conflito com a lei. O 
apoio à redução da menoridade penal objetiva, na verdade, o encarceramento dos 
adolescentes como medida punitiva e não socioeducativa de pessoa em 
desenvolvimento como é o previsto nas normas nacional e internacional. 

Quanto ao ECA, seu estudo é fundamental por trazer três princípios importantes: 
o princípio ontológico – a criança e o adolescente é um ser em desenvolvimento; o 
princípio lógico – a privação da liberdade da criança e do adolescente deve ser 
exceção; o princípio cronológico – tanto a noção quanto a proporção do tempo 
transcorrido para a criança e o adolescente é diferente do tempo para o adulto 
(ISHIDA, 2010). 

Os artigos 37 e 40 da CDC trazem garantias processuais à criança e ao 
adolescente que cometerem infrações, dentre elas a de que a privação da liberdade 
não será feita de forma ilegal ou arbitrária. Já o ECA traz garantias processuais nos 
artigos 110 e 111, dentre elas a de defesa técnica por advogado. 

 Há diferença entre medida socioeducativa e medida protetiva. A primeira é 
sanção, trata-se de satisfação para a sociedade, destinada ao adolescente infrator e 
prevista no artigo 112 do ECA; a segunda está elencada no artigo 101 do ECA 
(D’AGOSTINI, 2011). 
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Com o aumento dos delitos juvenis e a falta de Centros de Internação nas regiões 
circunvizinhas, o CIAA tem recebido adolescentes de outras comarcas, ficando estes 
ainda mais distantes dos defensores que acompanharam seus respectivos processos, 
como também do apoio da família, imprescindível nestas circunstâncias (OLIVEIRA e 
OLIVEIRA, 2008), frisando, ainda, que o CIAA não acolhe adolescente do sexo feminino; 
adolescentes infratoras, as quais tem que cumprir a medida socioeducativa de 
internação em Goiânia, cidade a 50 km de distância de Anápolis. 

Tal ambiente improvisado traz efeitos perversos e desumanos ao já doloroso 
cárcere, pois acelera e degrada as condições de convivência humana e abala as 
estruturas prediais e prisionais, tornando o ambiente precário e insalubre (CANCELLI, 
2005).   

 E, ainda, distorções podem ocorrer, tais como quando o adolescente infrator 
está cumprindo medida socioeducativa de semiliberdade satisfatoriamente, porém, 
com o prosseguimento da ação em seu desfavor, o Tribunal de Justiça reforma a 
decisão, determinando a internação sem, ao menos, fazer o retorno dos autos ao juízo 
de origem para que se averigue como está o comportamento juvenil (ISHIDA, 2010). 

 A experiência até agora vivenciada no Juizado da Infância e Juventude na 
comarca de Anápolis tem sido similar às realidades relatadas em pesquisas de outros 
estados brasileiros, onde se pode constatar que a grande maioria vive em 
circunstâncias econômicas, de saúde, educacionais e sociais precárias; onde, também, 
há claro déficit de conscientização dos Direitos Humanos e sua efetivação, seja pelos 
próprios adolescentes internados, seja por suas famílias.  

Espera-se que os relatos dos jovens do CIAA confirmem o que foi constatado 
em estudos de outros Centros de Internação, ao apontar como fatores significativos o 
envolvimento com drogas, a desestrutura familiar, influência de grupos sociais, dentre 
outros; mas também se espera encontrar outros fatores pouco referenciados, tais 
como a incapacidade do sistema educacional vigente em lidar com a problemática da 
fase da adolescência, a dificuldade do jovem de baixa renda em conseguir emprego e a 
inclinação pessoal para o vício e a violência, otimizados pela rebeldia típica desta faixa 
etária, ou seja, o adolescente está predisposto a viver perigosamente, de viver uma 
“vida lôca”. 

O direito à dignidade humana é um direito humano que deve ser respeitado 
ainda que a pessoa esteja em cárcere; para tanto, imprescindível é a construção de um 
Centro de Internação adequado às necessidades da implementação das medidas 
socioeducativas de acordo com o que dispõe o ECA, o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE), o CDC e as Diretrizes de Riad. E que a 
divulgação do presente trabalho contribua para uma melhor compreensão dos direitos 
humanos e da importância à efetivação dos mesmos em prol de adolescentes em 
conflito com a lei. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho de pesquisa de mestrado investiga de que forma jovens, ao 
receberem os atendimentos pelo CAPSi, modificam e subjetivam sua forma de pensar 
e se relacionar a partir da perspectiva de Foucault e alguns autores da Reforma 
Psiquiátrica. Dados obtidos em relatórios atualizados do CAPSi Campo Grande 
apontam a existência de uma lista de espera de até dois anos para que um jovem 
realize uma triagem que verifique a necessidade de tratamento, tendo em vista que 
este é o único serviço da cidade que os atende especificamente no que se refere à 
Saúde Mental. Os encaminhamentos ao CAPSi ocorrem de inúmeras formas: através 
dos pais, pela escola, grupos de igrejas, associações de moradores e por ordens 
judiciais, desde que o indivíduo possua um conjunto de características psicológicas e 
comportamentais que os enquadre no atendimento, assim sendo, os jovens muitas 
vezes devem desviar-se da norma para alcançarem tais características. O CAPSi/Campo 
Grande possui seu regimento baseado na reforma psiquiátrica e tem, portanto, uma 
proposta de atender o usuário de forma global com multiprofissionais, para que o 
jovem possa se restabelecer de forma saudável nos grupos sociais, escola, família e 
trabalho. Porém, na prática, este serviço está calcado em um modelo biomédico no 
qual os usuários ainda são diferenciados pelas patologias, grau de gravidade de suas 
doenças e faixa etária. Esta pesquisa propõe-se a analisar os diferentes discursos entre 
os jovens, que estão na condição de usuário assujeitado neste processo de 
normatização, e o serviço, que pretende promover a ressocialização dos usuários.  

 

 

Palavras - chave: Jovens; Reforma Psiquiátrica; CAPSi;  Assujetamento 
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1 INTRODUÇÃO  
 
A presente pesquisa propõem-se a investigar quais as formas de atendimento é 

oferecido aos jovens no Serviço de Atendimento Psicossocial CAPSi, no município de 
Campo Grande MS, tem como intuito analisar de que forma estar inserido neste 
serviço pode modificar e subjetivar sua forma de pensar e se relacionar com a 
sociedade.  

De acordo com o relatório do CAPSi Campo Grande- MS de 201 é grande o 
numero de pessoas que recorrem e necessitam do serviço, sendo este o único serviço 
público que oferece tratamento á jovem com possíveis problemas relacionados a 
saúde mental.  

Paulo Amarante (2000) apresenta o conceito de saúde mental a partir da reforma 
psiquiátrica  

Ao redor do conceito de saúde mental realizou-se toda a rica 
produção discursiva de que constituiu a psicopatologia 
moderna. Um determinado eixo de pensamento tornou-se 
hegemonico e assumido pelo senso comum, apesar das 
implicações sociais, nem sempre estimáveis, associadas a um 
conjunto de praticas derivado de um processo de 
normatização. (Amarante, 2000, p. 145). 

 
Tendo em vista que este serviço atende usuários pelas condições psiquiátricas e 

psicológica passamos a repensar de que forma esta condição os coloca perante a 
sociedade e quais suas implicações, a partir do momento que estes jovens preenchem 
aos requisitos para serem atendidos.  

 
O conceito de saúde mental pode ser pensado como uma 
construção discursiva que, associada a acontecimentos não-
discursivos como a emergência/ legitimação do saber poder 
médico no registro do socius, emerge num contesto de 
profundas transformações sociais, culturais e político-
econômicos (em que os eventos de ascensão burguesa 
desempenham papel essencial). (Amarante, 2000 p. 145) 

 
Segundo dados de 2012 do próprio serviço, o CAPSi apresenta uma lista de 

espera que pode levar até dois para que o usuário passe por uma triagem, na qual é 
verificado a necessidade para o atendimento.  

Através da presente pesquisa buscamos compreender como o serviço se opera 
na área da psicologia, pensar numa dimensão normativa do serviço que se propõe a 
construir um “Espaço saudável”, ouvir a narrativa dos jovens enquanto usuários, 
Analisar as possíveis implicações na vida social dos jovens, contribuir para á análise dos 
profissionais do serviço no sentido de lhe mostrar um olhar diferenciado, pautado nas 
experiências dos usuários. 
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 Dentre as estratégias para a captação dos dados desta pesquisa devemos 
realizar oficinas com grupos de adolescentes já constituídos pelo próprio CAPSi, 
modelo adotado pelo serviço para atendimento de todos os usuários. Oficinas serão 
propostas a estes grupos, onde buscará a análise e discussão de temas relacionados a 
formação e imagem deste jovem perante a condição de usuário e um serviço público 
que atende a pessoas com problemas psiquiátricos e/ou psicológico. 

As oficinas, presentes nos aparelho de assistência a loucura há 
muito tempo, passaram (e passam) por uma serie de 
reformulações que lhe tem permitido deslocarem-se de um 
lugar de entretenimento e ocupação do tempo ocioso para um 
espaço de criação de elementos que permitam produzir certo 
transito pela via pública. (Guerra, 2004 p 121) 

Reuniões e troca de informações com a equipe multidisciplinar do CAPSi, 
discutindo normas e regras da instituição, informações acerca da demanda da 
população atendida, trabalhos realizados pelos profissionais, é fonte rica de 
informações para a pesquisa. 

2 O MOVIMENTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA E SUAS IMPLICAÇÕES NA 
CONSTRUÇÃO DO CAPSi  

Com o movimento da reforma sanitarista a partir de 1990 empenhou-se na 
criação e estruturação do SUS (Sistema Único de Saúde), algo muito importante e de 
grande abrangência, tendo em vista o atendimento a população que antes não era 
assistida. 

O conceito de saúde é ampliado, perde seu caráter totalmente assistencialista e 
passa a priorizar outras medidas. A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e 
econômica do País. (Lei federal, n° 8080/90, art. 3°, p. 22 apud MEDEREISO. 
BERNARDES. GUARESCHI, 2005, pg 6).  

O campo de saúde coletiva evidenciada falhas nos programas de saúde os 
planos de saúde passam a ser cada vez mais individuais e não mais coletivos. 

A saúde como um processo de conscientização individual e coletiva. Devendo 
haver responsabilidade e direito á saúde, estimulando ações que atendam os 
princípios do SUS. 

As proposições do SUS apontam para a saúde como direito do 
cidadão e dever do Estado; saúde como uma questão integral; 
saúde não mais como ausência de doença, mas como uma 
questão plural; saúde como uma questão coletiva, não pública, 
à medida que o público remetia a modelos de programas 
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assistencialistas da década de 1960 e 1970; saúde a partir de 
dados epidemiológicos construídos com a população, e não 
mais baseada em dados mercadológicos. (MEDEREISO. 
BERNARDES. GUARESCHI, 2005, pg 7) 

 

O processo de implantação da Reforma Psiquiátrica no Brasil apresenta uma 
série de novos desafios para o campo da saúde mental. A Reforma Psiquiatrica 
brasileira se ampara pela Lei 10.216 e pelas diversas portarias implantadas pelo 
Ministério da Saúde. Tais políticas iniciam-se pela construção dos CAPS e a criação do 
programa De Volta para Casa criado como: “Um modelo criado pelo Ministério da 
Saúde, é um programa de reintegração social de pessoas acometidas de transtornos 
mentais, egressas de longas internações, segundo critérios definidos na Lei nº 10.708, 
de 31 de julho de 2003, que tem como parte integrante o pagamento do auxílio-
reabilitação psicossocial. Esta estratégia vem ao encontro de recomendações da OPAS 
e OMS para a área de saúde mental com vistas a reverter gradativamente um modelo 
de atenção centrado na referência à internação em hospitais especializados por um 
modelo de atenção de base comunitária, consolidado em serviços territoriais e de 
atenção diária. 

Estes pacientes eram enxergados como anormais, com transtornos mentais.  

O anormal passa a ser definido como alguém que apresenta 
defeitos constitucionais de origem intelectual e moral que, em 
algumas situações, teria defeitos corporais associados, O 
anormal psíquico é aquele que apresenta disfunções 
constitucionais, por influências hereditárias ou por problemas 
mórbidos, de origem intelectual e moral, para o qual se 
impõem métodos de assistência educacional não apenas 
porque revela uma ligação com o trabalho – mas porque a 
escola pode funcionar como a primeira instância profilática 
antes de um encaminhamento formal aos serviços de saúde 
mental. (Scisleski, 2006 p. 403) 

Esta política publica caracteriza pela desinstitucionalização, este conceito é 
apresentado por “Paulo Amarante (1996) demarca e distingue diversas formas de 
desinstitucionalização e, consequentemente, os diferentes projetos de reforma que 
esses decorrem. São três as formas consideradas: a desinstitucionalização como 
desospitalização, como desassistência e como desconstrução”. 

Algo que podemos exemplificar como pratica no Sistema de Saúde acontece 
quando profissionais se dispõem a falar de assuntos não relacionados somente as 
doenças nos postos de atendimento, palestras que motivam e tratem problemas 
relacionados a outros aspectos da vida social. 
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Os centros de atendimento a pessoas com problemas de saúde mental, são um 
exemplo desta prática a partir do momento que levam em consideração os aspectos 
sociais que se relacionam com a doença e passam a inserir no processo de cuidado os 
membros da família dos pacientes e diferentes formas de resignificação social. 

2.1 A CONSTRUÇÃO DOS CAPS COMO MEDIDA DE ACOLHIMENTO  
Uma parcela da população foi contra a Reforma Psiquiátrica, alguns grupos ate 

bem articulado colocaram em xeque a credibilidade dos gestores em comandar os 
processos da reforma, apoiados por alguns familiares que tinham receio que os 
parentes ficassem desamparados e ao retornassem para casa colocassem os membros 
das famílias em risco, com a ideia que o hospital “protege” família e paciente.   

Sendo assim “A construção dos CAPSs como uma estratégia privilegiada de 
produção da constituição desta rede substitutiva, tem sido realizada em muitos 
municípios em detrimento do investimento em outros equipamentos destinados ao 
cuidado de outras especificidades das variadas demandas dos usuários destes serviços, 
tais como: os Centros de Convivência, os Serviços Residenciais Terapêuticos, as 
Oficinas de Trabalho, a implantação e a qualificação da atenção em saúde mental nas 
unidades básicas de saúde e nos serviços de acolhimento as urgências psiquiátricas tais 
como os leitos dos hospitais gerais”. (RODRIGUES, 2006).  

Portanto, o CAPS, como toda instituição, tem inicialmente o papel de acolher o 
sujeito que ali chega, orientando-o para o encontro com um espaço em que ele possa 
se sentir protegido de um tipo de relação com um mundo – muitas vezes 
experimentado por ele como ameaçador, perseguidor, destruidor - mesmo que este 
sujeito não consiga de pronto se implicar com este espaço. 

 Estas pessoas, tomadas como sujeitos por este equipamento, precisam 
sim de acolhimento (de profissionais que demonstrem interesse pela construção da 
sua vida, pelo que elas têm a dizer sobre ela), de um espaço, tal como uma continência 
que suportem habitar, para que com isso possa ocorrer um desvio, uma mudança na 
sua relação com o mundo, no sentido de abrir seu campo de possibilidades diante 
dele.  

O CAPS enquanto política publica e serviço é dividido em 5 tipos de 
atendimentos: CAPS AD atendimento e acompanhamento ambulatorial interdisciplinar 
a usuários de todas as faixas etárias, com dependência química e/ou alcoólica, 
abrangendo todas as regiões da cidade. CAPS II atendimento e acompanhamento 
ambulatorial interdisciplinar para usuários adultos (maiores de 18 anos) portadores de 
transtornos mentais. CAPS III para usuários portadores de transtornos mentais no 
momento de crise psiquiátrica. CAPPT para atendimento e acompanhamento 
ambulatorial interdisciplinar a pacientes vítimas de violência intra e extra-familiar ou 
que tenham passado por alguma situação traumática recente. CAPSi Unidade de 
referência para atendimento e acompanhamento ambulatorial interdisciplinar para 
usuários infanto-juvenis (até 18 anos) portadores de transtornos mentais, publico alvo 
deste projeto. 

Aos pacientes do CAPSi é importante que o atendimento tenha início o mais 
cedo possível, devendo, portanto, este serviço estabelecer parcerias com outras redes 
de atendimentos, ligadas a saúde, educação e assistência que atendam á este perfil. 
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Em geral, as atividades desenvolvidas nos CAPSi são as mesmas oferecidas nos CAPS, 
como atendimento individual,  atendimento  grupal,  atendimento  familiar,  visitas  
domiciliares,  atividades  de  inserção  social,  oficinas terapêuticas, atividades 
socioculturais e esportivas, atividades externas. Com o diferencial que as atividades de 
inserção social devem privilegiar aquelas relacionadas à escola primordialmente. 

Segundo manual desenvolvido pelo Ministério da Saúde para auxiliar gestores e 
profissionais do CAPS (2004) é mais provável verificar mudanças positivas quando 
observamos as seguintes condições ambientais: quando a criança ou adolescente é 
mantida em seu ambiente doméstico e familiar.  As famílias fazem parte integrante do 
tratamento, o tratamento traça estratégia e objetivos múltiplos, preocupando-se com 
a atenção integral a essas crianças e adolescentes. É preciso envolver-se com as 
questões das relações familiares, afetivas, comunitárias, com a justiça, a educação, a 
saúde, a assistência, a moradia. A melhoria das condições gerais dos ambientes onde 
vivem as crianças e os adolescentes tem sido associada a uma melhor evolução clínica 
para alguns casos.  

As equipes técnicas devem atuar sempre de forma interdisciplinar, permitindo 
um enfoque ampliado dos problemas, recomendando-se a participação de médicos 
com experiência no atendimento infantil, psicólogos, enfermeiros, terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, para formar uma equipe mínima de 
trabalho.  A experiência de trabalho com famílias também deve fazer parte da 
formação da equipe. 

Deve-se ter em mente que no tratamento dessas crianças e adolescentes, 
mesmo quando não é possível trabalhar com a hipótese de remissão total do 
problema, a obtenção de progressos no nível de desenvolvimento, em qualquer 
aspecto de sua vida mental, pode significar melhora importante nas condições de vida 
para eles e suas famílias. Atividades de inclusão social em geral e escolar em particular 
devem ser parte integrante dos projetos terapêuticos. Desta forma um atendimento 
de qualidade e eficiente estará sendo efetivamente oferecido á população. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente pesquisa está em desenvolvimento, mas percebe-se uma grande 
dificuldade de implementação das políticas públicas de saúde mental, já que ao invés 
de investir na promoção de saúde, ainda vemos um descaso no que tange á população 
usuária, pois há uma defasagem no atendimento. O que pode ser explicitado pelo 
longo tempo de espera da lista, há poucos testes que atuam sobrecarregados e isso faz 
a precarização do atendimento.  

 Poucos CAPSi e um recrudescimento de praticas de posturas que retificam a 
doença mental e a exclusão como é o caso da internação compulsória para 
tratamento. 

 Portanto estas são as conseqüências da implementação da legislação que 
colocaria em exercício o cuidado em termos de saúde mental. 
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RESUMO 

A atenção integral às pessoas em situação de tráfico é, sobretudo, um ato político 
que remete aos fundamentos dos direitos humanos. É o exercício de práticas 
libertárias entre sujeitos que, num dado momento, precisam deatendimento e, de 
outro lado, sujeitos trabalhadores que estão inseridos em políticas públicas. As 
respostas mais buscadas são: diante dessa situação, fazer o quê?; Como fazer?; 
Quais procedimentos; Quais serviços? No entanto, a pergunta mais importante 
quase nunca é feita: estamos atendendo as pessoas para quê? O processo de 
alienação porque passam as pessoas envolvidas numa situação de tráfico, sejam as 
traficadas ou as trabalhadoras das políticas públicas, desloca o atendimento do ato 
político para o ato de adequação às possibilidades. Ou seja, não avança para o 
questionamento dos fundamentos da questão social que forjaram as situações de 
tráfico. Atender as pessoas em situação de tráfico nos diversos serviços públicos 
governamentais e não-governamentais é o próprio diagnóstico da (in)existência da 
atenção particularizada às diversas necessidades, da refilantropização da assistência 
e das ações centradas no compromisso individual dos trabalhadores das políticas 
em detrimento das condições objetivas de garantia de direitos. As condições de 
atendimento às pessoas em situação de tráfico demandam reconhecer que também 
os trabalhadores que atendem são sujeitos de direitos que necessitam de atenção 
integral às suas necessidades. As circunstâncias porque passam os trabalhadores das 
políticas públicas todos os dias exigem apoio psicossocial e de formação como 
espaços de recompor sua saúde para seguir atendendo. O atendimento integral para 
ser libertário precisa responder sempre às perguntas: estamos atendendo para 
quê?;Quem são os sujeitos trabalhadores e o que necessitam para prosseguir 
atendendo integralmente?; Quais condições objetivas e ideológicas existem nos 
serviços públicos para responder às necessidades dos sujeitos coletivos envolvidos 
no atendimento?A atenção às pessoas envolvidas no atendimento está deslocada da 
política como prática da liberdade  para  o  funcionamento  de  serviços  e  normas  
que  compõem  a  coisa  política  e, portanto, afasta essa atenção das relações que 
configuram a política com liberdade. 

Palavras-chave: Tráfico de pessoas; Atenção integral; Enfrentamento 
ao tráfico. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo foi produzido a partir das discussões ocorridas em diferentes 
eventos locais e nacionais, especialmente do Comitê Estadual de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas de  

Pernambuco e da Escola Superior do Ministério Público entre os anos de 2011 e 
2013. O objetivo é organizar a partir do pensamento de Paulo Freire e Hannah 
Arendt, os pressupostos que devem balizar a atenção integral nas situações de 
tráfico de pessoas, incluindo, nesta discussão os trabalhadores das políticas públicas. 

A importância deste escrito reveste-se primeiramente no registro das 
complexidades que revelam os desafios da pauta do atendimento às pessoas em 
situação de tráfico, sobretudo as discussões que foram pautadas nas capacitações, 
como também uma forma de devolução aos cursistas dos resultados construídos 
nos processos educativos. 

A metodologia para a elaboração do mesmo partiu de um roteiro central de 
palavras- chaves que originaram diferentes discussões e resultados. Posteriormente 
a isso, foram sendo buscados aprofundamentos teóricos que aportaram 
fundamentos necessários às novas discussões que hão de advir. 

Na organização do artigo, visando maior compreensão sistematizada, 
colocou-se inicialmente a discussão final, ou seja, como a política trata o 
atendimento e, na segunda parte, o conjunto das discussões realizadas. Portanto, 
consideramos este texto, a síntese de um processo de discussão coletiva, sendo 
necessários novos exercícios que provoquem uma nova práxis. 

2 A POLÍTICA BRASILEIRA DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E A 
ATENÇÃO INTEGRAL 

O tráfico de pessoas tem como característica fundante a mercadorização dos 
humanos, ou seja, transforma pessoas em mercadorias que vão produzir 
mercadorias, constituindo-se em dupla forma de ganho financeiro. Para a realização 
de seus objetivos, a rede do tráfico vale-se de engano ou fraude visando a submissão 
de pessoas às condições ofertadas. O aliciamento se vale das vulnerabilidades 
econômicas, culturais, sociais e ambientais que são engendradas nas comunidades 
pelo modelo de desenvolvimento cada vez mais concentrador de riquezas e 
expropriador de direitos. 

O Estado brasileiro, provedor da concentração do poder econômico por seu 
aporte às grandes empresas e a renúncia à taxação do  capital financeiro, não 
tem operado para a garantia  das  condições  de  trabalho  visando  a  atender  às  
demandas  sociais,  sendo  a esmagadora maioria oriunda de sua própria ação, que 
aprofunda as desigualdades de acesso a direitos, esgarçando territórios e teias 
primárias de proteção social. Neste contexto é que labutam os trabalhadores dos 
serviços públicos. Uma comunidade esgarçada por uma quebra econômica e/ou 
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políticas sociais que não respondem às demandas socioeconômicas de cidadãos/ãs é, 
em princípio, um lugar de busca de pessoas e submissão delas às ofertas de 
possibilidades que podem ser de pouca ou nenhuma condição, mas é o que se 
apresenta. Quando termina uma grande obra, fecha uma empresa, um garimpo ou 
quando acontecem catástrofes que envolvem perda de redes de apoio e condições 
materiais drasticamente, a comunidade fica à deriva e as pessoas e grupos começam 
a se apegar a quaisquer novas oportunidades. 

A rede que trafica pessoas se vale dessas condições objetivas e opera com 
diferentes imaginários de possibilidades de saída, especialmente valendo-se da 
coragem das pessoas de colocar-se em busca de sobrevivência e melhores condições 
de vida para si e para os seus. A perspectiva da viagem, saindo do mundo de quase 
nada, promessa de um trabalho melhor, expectativa de sair de situações muito 
difíceis e/ou sofrimento, pode ser a única alternativa que se apresenta. Ou seja, 
em vez de continuar vivendo no atual território, as expectativas de possibilidades, 
mesmo que muito pouco diferentes, são sempre melhores que expectativa 
nenhuma. Ter perspectiva é sinal de vida e significa fragilidade e fortaleza 
dialeticamente. 

Ao propormos políticas públicas para enfrentar o tráfico de pessoas e atender 
aquelas que foram vitimadas em um dado processo de des-envolvimento econômico, 
temos sempre de pautar que a política mais capilar é mesmo a econômica. É ela que 
chega a todos os lugares, influencia todos os arranjos familiares, as organizações 
societárias, tira gente de um lado, leva para o outro, reassenta, reorganiza 
comunidades a partir de uma ordem de inserção no modo produtivo do capitalismo. 

 

As  políticas  sociais,  diferentemente  da  política  econômica,  são  
organizadas  por setores, segmentos, temáticas. A realidade impactada em todas as 
dimensões para manter o des-envolvimento vai ser atendida por organizações, 
serviços e políticas com seus protocolos, suas normas, suas condicionalidades de 
quem pode e quem não pode ser atendido. A realidade é um conjunto infinito de fios 
locais, translocais, globais que se entrelaçam e não é possível compreender toda a 
sua complexidade, mas tateá-la. As políticas sociais são micro-sistemas geralmente 
locais que, mesmo com diferentes desenhos, não são capazes de „enquadrar‟ as 
necessidades das pessoas, das situações e ainda têm a cobertura dos seus 
serviços definida pelo orçamento público, sempre maior para o des-envolvimento 
econômico e manutenção do ganho concentrado do que para as políticas de direitos. 

As políticas sociais nas suas hermeticidades e organização sistêmica 
raramente dão conta de responder às demandas que não são enquadradas, 
classificadas. Na temática do tráfico de pessoas, há exemplos clássicos de como a 
política pública muitas vezes piora a vida dessas pessoas: o combate à migração e o 
combate à prostituição (o migrante é colocado em vulnerabilidades anteriormente 
não-existentes e se destina às trabalhadoras sexuais o papel de vítimas). Em ambos 
os casos, a pobreza é o discurso hegemônico, remetendo o atendimento à 
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refilantropização,   desvinculando   os   fatos   das   raízes   da   questão   social   e,   
portanto, considerando os sujeitos sociais como despossuídos de autonomia. Os 
encaminhamentos das demandas sujeitam as pessoas ao enquadramento às regras 
econômicas e culturais subalternizadas e moralizantes, como se fossem atendimento 
ao desviante. 

Muitos  países,  inclusive o  Brasil,  discursam  a  garantia  direitos  humanos  
à custa, exclusivamente, de uma regulação de um ou outro direito, como se fosse 
possível separar os direitos econômicos, culturais, ambientais e sociais. Conforme 
analisa Guerra (2001), ao recortar as necessidades sociais em fragmentos da questão 
social, isto é, emergidas pelos antagonismos  propiciados  pelo  próprio  capitalismo,  
esvaziam-se de conteúdo os  motivos pelos quais aparecem as necessidades de 
atendimento. As questões sociais acabam sendo percebidas e, portanto, 
disseminadas como problemática individual, pessoal e moral. 

Há um descompasso entre as necessidades do enfrentamento à questão 
social – sempre posterior a um direito violado – e a continuidade do 
aprofundamento do fosso criado pela política econômica, sendo essa, inclusive, 
justificada como fundamento para a manutenção do atual modelo de 
desenvolvimento como única possibilidade. Ao contrário da economia que impõe o 
modelo que ocorre em todo o viver de forma completamente articulada entre si, as 
políticas sociais são desenhadas em serviços reativos às realidades locais. 
Guerra (2001) afirma que o positivismo se utiliza de três mecanismos para 
manutenção do que já está estabelecido como normal no capitalismo: naturalização 
da questão social (abstração dos conteúdos e dos fundamentos do seu surgimento); 
fragmentação (não relaciona uma expressão da questão social com a outra); e 
formalização (explica-se o fato sem explicar o que gera os fatos e mantêm-se as 
verdades sobre os fatos). Assim temos a economia globalizada e a política social 
focalizada, num processo em que esta última apoia a manutenção da primeira da 
forma como está estabelecida e a justifica. 

O enfrentamento ao tráfico de pessoas, neste contexto discutido, tem o 
nascedouro a partir do Protocolo de Palermo, ou seja, a partir da atuação de um 
organismo da Organização das Nações Unidas (ONU) que trata do crime 
organizado. Como afirma Skrobanek (2006, p.3), “é triste ver que a maioria destas 
iniciativas e ações é de interesse na área criminal sendo negligenciados os direitos 
humanos das pessoas traficadas. São protegidos os interesses do Estado, ao invés de 
proteger os interesses dos povos afetados”. 

O Decreto 5.948 (BRASIL, 2006), em seu anexo I, define que “a Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem por finalidade estabelecer 
princípios, diretrizes e ações de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e de 
atenção às vítimas”. Nesse caput estão expressos os resultados dos primeiros 
embates que ocorreram no Brasil em termos do escopo da Política: 

a) o enfrentamento ao tráfico de pessoas, no caso do Decreto em 
questão, dirige- se somente ao Poder Executivo brasileiro. Assim, mesmo com 
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a harmonização das legislações ou novas proposituras legais, o envolvimento 
continua sendo apenas do Executivo. Não há, portanto, compromisso formal 
dos poderes Legislativo e Judiciário em torno deuma política pública nacional 
para o enfrentamento ao tráfico de humanos. Temos,  portanto,  uma  política  
de  governo  e  não  uma  política  de  Estado,  se considerarmos a cobertura 
dos seus propósitos. Nesta mesma linha, o fato de ser um Decreto Presidencial, 
embora implique no compromisso de todos os órgãos públicos do Poder 
Executivo, é vulnerável às mudanças de conjuntura e/ou de governo. 

b) A outra disputa refere-se à compreensão do que significa repressão e 
responsabilização. No período de elaboração da Política, diversas organizações 
da sociedade civil estavam presentes e pautaram que o enfrentamento ao 
tráfico passa pela responsabilização ampliada, ou seja, de todos os setores que 
se beneficiam da transformação de pessoas em mercadorias. No entanto, uma 
presença forte de diferentes forças policiais inseriu o termo da repressão, 
afirmando que a proposta continha a responsabilização. Embora com debates 
intensos, procedeu-se a um esmagamento da proposta levada pela sociedade 
civil, mantendo a ideia de repressão, inclusive como forma preventiva. 

As ações de repressão estão distantes da garantia de direitos integrais das 
pessoas, conforme  podemos  observar  no  posicionamento  da  Aliança  Global  
Contra  Tráfico  de Mulheres (GAATW). 

As vítimas do tráfico de pessoas, em geral, são apenas um 
elemento do processo penal.  A  sociedade,  
majoritariamente penalizadora, em  que  pesem as  
garantias constitucionais e das convenções internacionais, a 
cada dia tem recrudescido na busca de penalização de um 
violador. Esta visão binária, violador e vítima, encobre a 
responsabilização coletiva e complexa da situação de tráfico 
e diminui nossa capacidade de efetivamente enfrentar essa 
arbárie (SCANDOLA, 2010, p, 1). 

O âmbito da repressão parece caminhar descolado da prevenção e do 
atendimento. Assim, o combate à criminalidade toma dianteira à garantia dos 
direitos das pessoas que estão em situação de tráfico, considerando as necessidades 
de atenção integral. 

No âmbito da prevenção (observe-se que não há eixo da promoção de 
direitos), as ações referem-se a medidas preventivas intrínsecas às políticas sociais, 
campanhas, mobilização, fortalecimento da sociedade e implantação/fortalecimento 
de projetos de prevenção. Especificamente nesse campo, tem que se considerar a 
ausência total da atuação preventiva, que deveria ocorrer a partir do desenho dos 
projetos de desenvolvimento e das grandes obras de infraestrutura que estão 
ocorrendo no Brasil. Há invisibilidade dos efeitos perversos do financiamento 
centrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por 
exemplo, nos setores de portos, cadeia sucroalcooleira e hidrelétricas que em 
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nada preveem, nos seus desembolsos, a prevenção ao tráfico de pessoas. O anúncio 
de uma obra já deveria prever os impactos dela não somente naquela região 
circundante, mas em amplas áreas de onde pessoas sairão e para onde irão. 

Tanto as situações de tráfico já atendidas no âmbito penal quanto as políticas 
sociais configuram-se em informações suficientes, na grande maioria das vezes, para 
prever como o tráfico de pessoas ocorre nas localidades. No Brasil são cotidianas as 
notícias do tráfico para fins de avanço da fronteira agrícola, construção civil, 
produção de têxteis e bens de consumo rápido, mercado sexual. A maioria dos casos 
tem sido evidenciada nas grandes obras de infraestrutura energética e nos eventos. 
Só a prevenção nos moldes de divulgação e mobilização não é suficiente, pois há um 
modelo de desenvolvimento que é impulsionador do tráfico de pessoas. O tráfico e a 
exploração da força de trabalho são previsíveis e possíveis de evitar-se. Mas o 
embate seria com as raízes da questão social, ou seja, o modelo de desenvolvimento. 

No caso do âmbito da atenção às pessoas em situação de tráfico, as diretrizes 
referem- se à proteção e assistência às vítimas, inclusive consular, de acolhimento e 
abrigamento; reinserção às comunidades de origem e familiar com acesso às 
políticas de educação, cultura e trabalho; atendimento às necessidades específicas 
respeitando as diversidades; proteção da intimidade e mapeamento das 
organizações de atendimento. Embora se tenhaconseguido que avançasse da palavra 
atendimento para atenção (uma compreensão da integralidade da pessoa e da 
indivisibilidade dos direitos), quando se especificam as diretrizes, há uma ausência 
da visão    de    autonomia    dos    sujeitos    que    estão    em    questão,    como    
também    não acontece a participação das pessoas traficadas como centro do 
processo decisório. Soma-se a isso adissociação entre as diferentes políticas sociais, 
compondo um quadro que não se propõe a fazer política de atendimento. 

As finalidades do tráfico não existem isoladas. Pelo contrário, entrecruzam-se, 
como ocorre com as finalidades do mercado sexual, das grandes obras e eventos. O 
importante é considerar que nesses casos há uma diferença entre o trabalho lícito e 
o ilícito no que se refere à garantia de direitos. Mesmo que na Política brasileira 
tenha-se garantido que não haverá discriminação por causa do tipo de trabalho, na 
prática, isso não tem se configurado. As mulheres do mercado sexual são 
diferentemente tratadas na garantia de direitos trabalhistas dos homens 
carvoeiros, cortadores de cana ou trabalhadores da construção civil. 

É possível fazer o atendimento às pessoas em situação de tráfico, porém, 
mesmo quando queremos fazer diferente, podemos ser altamente regulatórios. 
Atendemos as pessoas e queremos que elas se enquadrem nos serviços públicos 
oferecidos e, não os necessários. Guerra (2001, p.263), ao comentar os serviços 
criados pelo próprio capitalismo, assegura que esse “cria as estruturas, instituições, 
políticas e práticas capazes de dar-lhe sustentação nos planos da sua produção e 
reprodução social”. 

A estruturação da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas não 
colocou exatamente os/as cidadãos/ãs traficadas  como parte integrante do  
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processo, isto é, como sujeitos e sujeitas que têm o que falar de suas vidas e as 
possibilidades de sentirem-se partícipes da política pública para além de usuárias/os, 
como geralmente os denominamos. É neste processo de intensas contradições entre 
a garantia de direitos (preconizada nos documentos internacionais e nacionais) e os 
serviços disponibilizados (na conjuntura das políticas sociais dissociadas das 
econômicas) que labutam os trabalhadores das políticas públicas e as pessoas 
traficadas vão ser atendidas. 

Os princípios da universalidade, inalienabilidade e interdependência dos 
direitos humanos vão ocorrer com diretrizes pautadas em não-dissociação entre 
promoção, prevenção, vigilância, atenção e restauração de direitos. Quando a 
promoção e a vigilância não estão postas, a política se torna reativa –sua atuação é 
posterior aos problemas instalados. 

Nesta gama de problemas e possibilidades, as questões sobre “o quê”, 
“como” e “para que” atender pessoas podem ser geradoras de um bom debate e 
possibilidades de repensar a prática que atualmente se efetiva nos serviços que 
estão atendendo pessoas em situação de tráfico. 

2.1 ATENÇÃO INTEGRAL EM SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE PESSOAS COMO AÇÃO 
POLÍTICA 

Arendt  (2012)  afirma que o  princípio  da política é a liberdade,  que só  
pode ser exercida entre iguais em poder. Quando uns determinam e outros 
cumprem, a liberdade está perdida e, portanto, não se faz política. No exercício da 
política é necessário o espaço entre pessoas, o lugar do não-existir nada para se 
construir a relação e a construção do movimento de quem está no processo. Uma 
das questões mais importantes trazidas pela autora é: “Tem a política ainda algum 
sentido?” (p.38), ou “a política e a conservação da vida são compatíveis entre si?” 
(p.39). Arendt enfatiza que a política se faz na relação, e o fim da política é quando 
se torna a „coisa política‟. É, portanto, com base nesta autora que consideramos o 
atendimento em suas diferentes dimensões com vista à atenção integral, a 
possibilidade de fazer política. 

O primeiro  contato  com  uma situação  de tráfico  de pessoas  pode 
acontecer com quaisquer  das  nossas  políticas  sociais,  dos  nossos  serviços,  com  
o  Ministério  Público, viajando num ônibus ou num aeroporto. Esse encontro inicial 
vai ser decisivo no sentido de como a pessoa em situação de tráfico vai ser um 
sujeito ou sujeita de direitos, que tem potencialidade e fragilidade ou, de outra 
forma, vai ser testemunha-chave num processo penal ou trabalhista. Esse lugar 
inicial vai desenhar os nossos procedimentos: ação regulatória ou potencializadora 
de direitos e de política. 

Dentre os princípios que devem nortear o atendimento, segundo a GAATW 
(2006), há que se considerar: não-discriminação; tratamento justo e seguro; acesso à 
justiça; acesso a reparações e ações privadas; status de residente; saúde e serviços 
públicos; repatriação, reintegração  em  condições  de  segurança  e  cooperação  
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entre  os  Estados.    Todos  esses princípios somente podem acontecer com as 
pessoas envolvidas a partir da troca do que sabem e do que podem fazer, 
sobretudo, o conhecimento do que realmente ocorreu ou está ocorrendo. Isso só é 
possível com a aproximação do real com as pessoas traficadas. 

São suas experiências de vida que constroem novas bases de 
conhecimento sobre a realidade do tráfico de pessoas que, 
por vezes, a academia, tão repleta de regras e métodos, não 
consegue apreender o real porque lhe escapam os códigos 
encarnados na complexidade dos direitos violados e os 
significados e significâncias que só são possíveis de serem 
apreendidos por quem os domina com a própria história 
(SCANDOLA, 2010, p, 5). 

A centralidade do atendimento é a partir das pessoas que estão envolvidas 
numa situação de tráfico, sejam elas próprias diretamente ou seus familiares, 
amigos, pessoas da comunidade. Há que se considerar não somente as 
informações que dispõem  as pessoas traficadas, mas também como 
compreendem a realidade, sobretudo as alternativas que estão elaborando para as 
situações. Como afirma Merhy (2005, p.195), “pedir emprestado o olhar do outro 
para o seu olhar é o método, o resto são ferramentas”. 

No entanto, isso às vezes está muito distante da prática cotidiana na medida 
em que os serviços   estão   submetidos   a   regras,   protocolos   e   orientações   
sobre   o   que   existe disponibilizado para as situações. O não-diálogo é mais regra 
que a troca. Como afirma a GAATW, existe um fosso entre o que temos de políticas 
públicas e as pessoas em situação de tráfico. O que precisa é, “[...] definitivamente, 
que nenhuma política possa continuar sendo feita sem que os destinatários dela 
sejam o centro no processo de construção participativo” (SCANDOLA, 2010, p.5). 

 

As necessidades das pessoas que estão em situação de tráfico podem ser 
emergenciais, de médio e longo prazo. No entanto, as primeiras preocupações das 
trabalhadoras e dos trabalhadores das políticas sociais,  são “o que fazer”.  Isso 
tem movido os delegados de polícia, o pessoal do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas), os que estão nos núcleos eos postos 
avançados que estão em funcionamento. Lembremos que ainda há uma ausência 
total dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerests), do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O conjunto de serviços tem pouco ou nenhum investimento 
na atenção integral e integrada, ou seja, é como se uma pessoa traficada fosse 
somente de sua responsabilidade ou somente do outro, com raras práticas de 
responsabilidade compartilhada. 

Um dos nossos equívocos que pode ser cometido é desenhar serviços de 
atendimento específicos para atender problemas singulares.   Pessoas traficadas ou 
seus familiares, suas comunidades, não são somente pessoas traficadas, mas seres 
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sociais com múltiplas dimensões do viver. Por isso, qualquer tentativa de criação de 
uma rede de atendimento específico está fadada a ficar vazia de gente, embora com 
agentes públicos lotados. Os serviços específicos reduziria os seres históricos apenas 
à condição de traficados e não permitiria o caminhar por uma rede de múltiplos 
serviços em que o vínculo poderia ocorrer em qualquer um deles. 

 

Os agentes públicos estão, via de regra, quando com a pessoa e a situação 
de tráfico em sua frente e precisam dar respostas, quase sempre imediatas e sem 
uma rede pré-articulada para essa finalidade.   A ausência de protocolos de 
responsabilidade, obrigações de fazer, é confundida,  com  frequência,  com  
impossibilidade  de  fazer.  Quando  a  preocupação  é individualizada e objetiva-se 
responder sobre “o que fazer”, há geralmente uma sobrecarga de responsabilidade e 
trabalho, imbricada com uma visão de “missão” no trabalho realizado. Ou, o que 
seria pior, atender as situações, atuando com julgamentos e decisões que não 
preveem a integralidade dos direitos, mas a “oferta” de um ou outro serviço. Em 
situações ainda mais violadoras de direitos, caso a pessoa traficada não aceite as 
condições de acesso aos serviços, são desconsiderados os demais direitos a que 
poderia buscar. 

Se compreendemos que em uma política isolada não é possível garantir todos 
os direitos de quem foi traficada/o, deveríamos refazer a pergunta. Não mais 
indagar “o que fazer” para essas pessoas, mas “como atendê-las”. Se essa pergunta 
é feita em cada situação, remete-se a pensar não somente em um local de trabalho, 
mas nas conexões que ocorrem com outros serviços existentes. Exige-se aí uma nova 
habilidade dos trabalhadores das políticas públicas: capacidade de articulação. 

Nesse caso, a resposta mais corrente é que precisamos trabalhar em rede. 
Como afirma Scandola(2012), o que está posto em desafio para o trabalho em rede é 
se queremos que ela (a rede) ocorra para resolver os problemas dela própria, ou 
seja, focal (organiza-se diante de um problema e é eficaz para ele), sistêmica (para 
atender os casos dentro da própria rede) ou libertária, na qual as pessoas não são 
destinatárias ou usuárias desta ou daquela política, mas são sujeitas de direitos que 
vão (re)desenhando seu viver junto com os trabalhadores, fazendo pulsar a rede 
solidária entre todos que estão envolvidos. 

O trabalho em rede também significa que, mesmo considerando que todas as 
políticas sociais têm missão de garantir os direitos dos cidadãos, temos que 
reconhecer que algumas são mais acolhedoras da diversidade, particularidade e 
alteridade que outras. Por vezes, tensionam,  internamente  e  entre  elas,  posturas  
de coação,  coerção  e  empoderamento dos grupos, nem sempre concordando com 
a metodologia das demais políticas sociais. Dessa forma, o trabalho em rede, se for 
focal, será menos conflituoso; se for hermético, terá regras mais acordadas; mas, se 
for libertário, será um permanente construir de acordações. 
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A opção for por uma rede libertária, terá como pergunta central a ser 
respondida no cotidiano do atendimento o “para que vamos atender pessoas em 
situação de tráfico?. É a indagação mais importante porque nos leva a pensar na 
relação sujeito-sujeito que se estabelece no atendimento.  Complexifica o trabalho, 
pois significa ouvir qualificadamente as pessoas, considerar que há muitos sujeitos, 
sujeitas envolvidas e a se envolver. Nesse caso, o conjunto de ações a ser 
desenvolvido pode não estar nos protocolos, manuais e legislações dadas. E, para 
além disso, os trabalhadores das políticas públicas também vão indagar-se como 
sujeitos políticos, ou seja, eles/as passam a ser parte da situação, não de cada 
fato apenas, mas da temática do tráfico. 

A pergunta “para que” deveria nos guiar sempre: fizemos a operação de 
retirada de pessoas do trabalho escravo. Para quê?; fazemos grandes operações de 
resgate de pessoas traficadas. Para quê? fez-se aquela operação policial para tirar 
aquelas crianças que estavam naquele bordel. Para quê?; realizou-se aquela 
operação que estourou aquela casa de prostituição. Para quê? As respostas 
geralmente são sempre repetitivas: para atender a lei, para cumprir a nossa 
obrigação, para tirar as pessoas da escravidão... Há dúvidas se isso responde à 
essência da pergunta ou mesmo se satisfaz aos trabalhadores. 

Em um grande número de vezes, o nosso trabalho de atender pessoas 
responde mais aos nossos propósitos do que às necessidades e quereres delas. 
Precisamos cumprir nossa missão institucional e até mesmo nossa realização 
pessoal, mas, na maioria dos casos, não atendemos  às  necessidades  verdadeiras  
das  pessoas,  ou  mesmo  às  razões  geradoras  da situação de tráfico. Estas, às 
vezes, nem são consideradas. É como se os sujeitos e as sujeitas da nossa ação não 
tivessem capacidade de decidir sobre suas vidas e atuar sobre a realidade violadora 
de direitos. Só os vemos como aquela situação que se apresenta naquele momento, 
ou seja, compartilhamos o processo de alienação sobre a realidade do tráfico de 
pessoas. 

O atendimento coloca duas pessoas de frente. Atender é um processo 
relacional que contém “[...] uma inteireza e não uma dicotomia” de ambas, como 
explica Freire (2012, p.28). O  educador  ainda  afirma  que  não  há  “[...]  uma  parte  
[...]  esquemática,  meticulosa, racionalista, conhecendo os objetos e outra, 
desarticulada, imprecisa, querendo simplesmente bem ao mundo” (2012, p.28). O 
autor traz a ideia de inteireza quando enfatiza que o conhecimento se dá com o 
corpo todo, sentimentos, paixão e razão. Por isso, o atendimento são humanidades 
inteiras no exercício de encontros possíveis, difíceis e necessários. Compreender e 
vivenciar as potencialidades no atendimento não se refere somente às pessoas 
atendidas, sobretudo às partes envolvidas, num processo dinâmico de conhecimento 
da realidade e atuação sobre elas. 

Trabalhadores dos serviços da rede de garantia de direitos e destinatários 
dessa mesma rede, por vezes, partilham de situações muito similares de migração, 
feminização da pobreza, pouca ou nenhuma garantia de direitos trabalhistas, 
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engano, fraude, sobrecarga de trabalho, subalternidade a situações de extrema 
violação de direitos, especialmente sedimentada por um estado patrimonialista, 
autoritário e personalista, com raras rachaduras de democracia nos locais de 
trabalho. 

O atendimento como exercício político de liberdade, almejando coletivos 
libertários, não é lugar de conforto de sujeitos e sujeitas, posto que constrói 
compromissos que vão criando cipós e liames que, diminuindo o peso individual de 
cada nó da rede, criam possibilidades de realidades diferentes para todos os 
envolvidos: as pessoas traficadas e os trabalhadores das políticas sociais – todos 
participantes da mesma realidade de globalização do capital, expropriação de 
direitos, grávidos de esperanças nas fortalezas das humanidades e dos possíveis do 
viver local, translocal, global.Uma dimensão intrínseca à outra. 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE UM TRIEIRO PARA A ATENÇÃO INTEGRAL 

Esse exercício da atenção integral ocorre em condições objetivas de serviços 
públicos governamentais ou não-governamentais que estão organizados para 
manutenção do modelo econômico, social, cultural, político e ambiental baseado em 
regras de grande exploração dos trabalhadores, ou seja, das partes que estão 
envolvidas no atendimento às pessoas em situação de tráfico. Vivem, por outro lado, 
as contradições de ser instituintes de discussões mais profundas sobre formas de 
organização, resistência à precarização de direitos e capacidades de denúncia da 
realidade. 

Neste processo de trabalho no e para o Estado, atender integralmente as 
pessoas em situação de tráfico requer que o reconhecimento como trabalhadores 
que exigem também atenção integral. É uma partilha que vincula pessoas com 
direitos, em muitos casos, violados. 

O trabalho e as dimensões de sofrimento e prazer estão estabelecidos na 
relação que se processa no atendimento, inscrevendo aí a identidade como ser 
social. Atender pessoas e estabelecer novas possibilidades do viver têm significado 
para ambos/as (trabalhadores/as das políticas sociais e pessoas traficadas), pois 
pode ser exercícios de capacidades humanas que dão novas finalidades ao trabalho, 
ou seja, o trabalho como realização da criação e da compreensão da realidade. É 
nesse redemoinho entre as emergências, os planos de ações individuais e a garantia 
dos direitos, a articulação da rede de atenção que vai estabelecendo novos 
patamares de compreensão do que ocorre no tráfico de pessoas. 

O exercício de mediar o singular para o particular, objetivando a 
compreensão da totalidade, pode apoiar o decifrar do que está engendrado na 
alienação do fazer e, deste fazer, num conjunto maior de possibilidades que pode 
sedimentar assimetrias para a manutenção da realidade ou criar exercícios 
libertários para aprender liberdade. 
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Os sentidos do nosso trabalho são o reconhecimento da nossa capacidade de 
mudar realidades, de trazer brilho às potencialidades humanas. É construir uma 
realidade que não é somente para o outro - é também para nós mesmos.  O 
atendimento é desafiante, inquietante e, se não tomarmos cuidado, frustrante, se 
quisermos resultados a partir dos serviços organizados e não a partir do 
reconhecimento da autonomia do outro em construir conosco novos trieiros que 
podem significar não apenas a mudança da vida do outro, mas de nós 
mesmas/mesmos em conjunto com os outros. É repensar o lugar no mundo não 
somente para a pessoa em situação de tráfico, mas também para todas as pessoas 
envolvidas, incluindo os trabalhadores das políticas públicas. 

Responder “para que estamos atendendo pessoas” pode significar um 
volume de respostas que vamos construindo, mas já podemos afirmar que é: 
para estarmos com as pessoas  mais  atingidas  pelas  assimetrias  de  poder;  para  
maximizar  as  potencialidades humanas; para enfrentar todas as formas de 
dominação; para contribuirmos na denúncia da realidade e no anúncio de 
possibilidades do viver; para realizações como cidadãos do mundo nos lugares onde 
estamos, sobretudo, para disputar projetos societários. 
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RESUMO 

O aumento da população idosa no Brasil enseja um maior comprometimento do Poder 
Público na concretização de direitos, sobretudo o direito à educação, por ser capaz de 
transformar a vida dos idosos ao torná-los mais independentes e seguros de si 
mesmos. Para tanto, o legislador delegou ao Poder Público a tarefa de criar programas 
educacionais especiais para proporcionar aos idosos uma aprendizagem adequada, 
com vistas às debilidades físicas e psíquicas adquiridas com a idade. Ocorre que as 
políticas públicas educacionais direcionadas aos idosos são insuficientes e os esforços 
empreendidos pelo Estado para a elaboração destes programas são praticamente 
nulos. Portanto, este artigo tem por objetivo questionar o papel do Poder Judiciário 
como fiscalizador da atuação estatal, analisando a ação civil pública como um 
instrumento utilizado pelo Ministério Público na proteção dos interesses da minoria. A 
metodologia baseou-se em levantamento bibliográfico e na análise da legislação e da 
jurisprudência pertinente. O artigo é justificado pelo alto índice de idosos analfabetos, 
que apesar de terem direito à educação, o acesso à mesma lhes é negado. Justifica-se 
ainda, pela importância jurídica que deve ser dada pelos juristas acerca da 
complexidade que envolve as políticas públicas. Muitas vezes necessita-se da 
intervenção do Judiciário para que direitos sejam cumpridos por meio das políticas 
públicas, que sempre buscam resguardar o interesse da maioria. Enfim, espera-se que 
o Ministério Público ajuíze uma ação civil para impor aos Poderes Legislativo e 
Executivo a programação de políticas públicas para elaboração de programas 
educacionais destinados aos idosos. 

 

Palavras - chave: Idosos; Políticas públicas educacionais; Controle jurisdicional. 
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, e no Brasil esse 
processo tem se dado de forma acelerada. Em poucos anos haverá um número 
considerável de idosos, e, portanto, a atenção a estas pessoas deverá ser redobrada. 

Com isso, o investimento nas áreas sociais que afetam a vida do idoso deve 
ocorrer rapidamente, sobretudo na área educacional, pela importância que a 
aprendizagem representa na vida de qualquer indivíduo. 

Para tanto a mobilização do governo deve ser intensa para que se formule, 
implemente e execute políticas públicas educacionais direcionadas para esta parte da 
população.  

A educação funciona como um instrumento apto a despertar o ânimo e o 
interesse dos indivíduos na sociedade em que estão inseridos. É uma forma de 
encorajamento e incentivo pelo prazer de aprender, garantia de cidadania e aceitação 
do processo de envelhecimento. 

No entanto, apesar de no cenário educacional brasileiro, metade da população 
analfabeta ser composta por idosos, o Brasil não se encontra preparado para adequar 
mecanismos capazes de possibilitar a alfabetização destas pessoas, pois os serviços 
públicos direcionados aos mesmos são insuficientes e não figuram dentre as 
prioridades governamentais.  

Acontece que mesmo existindo previsão legal, não há políticas públicas nesse 
sentido. Diante da inércia do Poder Público em proporcionar o acesso à educação para 
o idoso, o presente artigo tratará do controle jurisdicional das políticas públicas 
educacionais para a pessoa idosa como forma de concretização do direito fundamental 
à educação. Em outras palavras, o Poder Judiciário poderá fiscalizar e controlar a 
atuação do Poder Público, para que este aja em conformidade com os preceitos 
constitucionais. 

Desse modo, aguarda-se que a ação civil pública seja utilizada como um 
instrumento de justiça capaz de exigir do Poder Público o direito fundamental à 
educação para a pessoa idosa consagrado na lei. 

 
2. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA A PESSOA IDOSA 

A Lei Maior do país prescreve o direito à educação como direito social em seu 
artigo 6º, garantindo, assim, o direito constitucional à educação a todas as pessoas 
(artigo 205).  

Por conseguinte, o inciso I do artigo 208 prevê que o Estado deve garantir o 
acesso à educação básica obrigatória e gratuita às crianças e aos adolescentes, bem 
como a todos que não estudaram na idade própria, inclusive aos idosos. 
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Com isso, no intuito de concretizar previsão constitucional, a Política Nacional 
do Idoso (Lei 8.842/94) estabeleceu ao Poder Público o encargo de adequar currículos, 
metodologias e material didático aos programas educacionais elaborados 
especialmente para o público idoso. Posteriormente, no ano de 2003, o Estatuto do 
Idoso (Lei 10.741/03) ratificou a necessidade de criação destes programas no seu 
artigo 21.  

De acordo com Bortolozzo (2009) tais programas consistem na elaboração de 
uma metodologia de ensino especial criada de acordo com as peculiaridades inerentes 
aos seres humanos em processo de envelhecimento como as deficiências visuais, 
auditivas, dentre outras, capaz de proporcionar um aprendizado apropriado. 

Isso significa que não são os idosos que têm de se adaptar aos 
modelos tradicionais de Escola, mas a Escola que deverá se 
adaptar para receber tais pessoas. Mencionada adequação 
exige a adaptação física de todos os seus ambientes, 
garantindo-se nela a acessibilidade; a criação das metodologias 
e materiais próprios e a capacitação dos professores. São, 
dessa forma, mudanças de cunho estrutural, de material e de 
pessoal (PINHEIRO, 2008, p. 195). 

Porém, como observado por Naide Maria Pinheiro (2008, p. 193) a lei em 
comento: 

[...] não foi implementada no tocante à criação dos programas 
educacionais voltados para os idosos. Na verdade, tal lei não 
teve muito prestígio no campo da educação, posto que sequer 
teve o condão de influenciar o mesmo legislador ordinário que, 
ao criar a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), ignorou por completo o ensino voltado a idosos.   

O fato é que, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394/96), o legislador não dedicou sequer um único dispositivo para disciplinar a 
educação voltada aos idosos, por outro lado regulamentou a educação de jovens e 
adultos (EJA). Embora a EJA não tenha sido elaborada especialmente aos idosos é 
frequentada por muitos deles, uma vez que não existe um programa educacional 
próprio. Para Pinheiro (2008, p. 193-194) a existência deste ensino: 

[...] possibilita a ida do idoso à escola, no entanto deixa de 
atender ao prescrito na Lei nº 8.842/94, que previa a criação 
de metodologias, programas, currículos e material didático 
destinado especialmente para o idoso. 

O fato é que alguns idosos que estudam pelo método EJA alcançam resultados 
satisfatórios, porém outros acabam desistindo de apreender. Daí depreende-se que, 
se houvesse um programa educacional especialmente direcionado a eles, talvez não 
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existissem obstáculos para o aprendizado. Nesse sentido é o posicionamento de 
Pinheiro (2008, p. 194): 

Faz-se mister observar que o oferecimento pelo Poder Público 
da modalidade de educação denominada “Educação de Jovens 
e Adultos” não atende aos fins da presente norma [artigo 21 
do Estatuto do Idoso], já que os objetivos são distintos. A 
Educação de Jovens e Adultos visa a oferecer as séries do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio a todos aqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade 
própria [...]. 

Ocorre que, até hoje, as leis infraconstitucionais apenas e tão somente 
garantiram que jovens e adultos possam iniciar ou continuar seus estudos nos ensinos 
fundamental e médio. Entretanto,  

[...] a ‘Educação voltada para Idosos’ não tem por finalidade 
garantir referidos níveis de escolaridade, propondo-se a criar 
uma modalidade específica de educação, com características 
próprias, que devem observar as necessidades peculiares das 
pessoas idosas e sendo, especialmente, destinadas a estas 
últimas (PINHEIRO, 2008, p. 194). 

Nesse sentido, o fato de alguns idosos frequentarem a EJA não exime o Poder 
Público do dever de criar e implementar o programa educacional previsto em lei. É 
necessário dispensar todos os esforços para que tais programas sejam elaborados, e, 
sobretudo, para que haja a inclusão educacional dos cidadãos que vivem a terceira 
idade.  

Cumpre salientar ainda que o decreto regulamentador da Política Nacional do 
Idoso (Lei 1.948/96) também previu a implementação destes programas que deve ser 
realizada pelo Ministério da Educação e do Desporto, juntamente com órgãos federais, 
estaduais e municipais de educação. Portanto:  

[...] espera-se que tanto o MEC como as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação dêem uma maior atenção ao 
dispositivo em análise, providenciando-se, portanto, a 
implementação de um programa educacional voltado ao idoso, 
nos moldes desenhados pelo presente artigo [artigo 21 do 
Estatuto do Idoso]. Outrossim, espera-se do Ministério Público 
e dos Conselhos do Idoso a fiscalização e cobrança quanto à 
mencionada implantação (PINHEIRO, 2008, p. 195). 

Ao final de seu posicionamento Pinheiro menciona a possibilidade de o 
Ministério Público interferir e exigir a execução dos programas educacionais. Tal 
intervenção se dá por meio da ação civil pública, que, nas palavras de Nagibe de Melo 
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Jorge Neto (2009, p. 157) é o principal instrumento processual de controle das políticas 
públicas. 
3. INSTRUMENTO PROCESSUAL DE CONTROLE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

A ação civil pública foi especialmente criada para servir às causas coletivas. 
Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 31) anuncia as ações coletivas como “[...] o meio, 
por excelência, de solução de conflitos envolvendo os direitos sistematizados em 
políticas públicas”, e destacam-se por ser o mecanismo de processamento de 
demandas coletivas e massificadas. 

Este instrumento processual foi introduzido no ordenamento jurídico pela 
primeira vez por meio da Lei Complementar Federal nº 40/81 (Lei Orgânica do 
Ministério Público estadual) que em seu artigo 3º, inciso III, previu como função do 
Ministério Público a promoção de ação civil pública sem, contudo, defini-la. Com o 
advento da lei que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente (Lei nº 6.938/81) 
ganhou definição. 

Passado alguns anos, a sua disciplina legal foi elaborada por meio da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985, e o artigo primeiro enumera os objetos de tutela do 
instrumento legal. 

Conclui-se, pois, que a relação dos direitos ou interesses 
tuteláveis por meio de ação civil pública é meramente 
exemplificativa. Isso em razão da cláusula aberta que admite o 
emprego do instituto para a tutela de quaisquer interesses 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos.  

Nesse contexto, p. ex., comportam proteção por intermédio da 
ação civil pública os direitos da pessoa idosa (Lei nº 10.741/03) 
[...] (NUNES JÚNIOR; SCIORILLI, 2010, p. 103). 

Por tratar-se de um rol meramente exemplificativo, abrange, portanto, a 
proteção dos interesses dos idosos. 

Os autores Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli (2010, p. 99) definem 
ação civil pública como “o instrumento processual conferido a determinados 
legitimados para a tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos”. 

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p. 797, grifo do autor) o 
que se procurar tutelar na ação civil pública são: 

[...] os interesses metaindividuais, os chamados interesses 
públicos, que abrangem várias modalidades: o interesse geral, 
afeto a toda a sociedade; o interesse difuso, pertinente a um 
grupo de pessoas caracterizadas pela indeterminação e 
indivisibilidade; e os interesses coletivos, que dizem respeito a 
um grupo de pessoas determinadas ou determináveis. 
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A ação civil pública é, portanto, o meio de cobrança judicial dos interesses 
difusos e coletivos dos idosos em face do Poder Público e o Ministério Público, 
conforme disposição constitucional, “é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (artigo 127). 
4. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

De acordo com o inciso I do artigo 5º da Lei 7.347/93 (Lei de Ação Civil Pública), 
o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública, e “a propósito da 
legitimidade ativa do Ministério Público, pode-se dizer que é ampla e irrestrita quando 
a demanda versar sobre direitos difusos e coletivos” (NUNES JÚNIOR; SCIORILLI, 2010, 
p. 113). 

Dessa forma, a discussão sobre a legitimidade do Ministério Público para 
ajuizar ação civil pública na defesa dos direito difusos e coletivos na visão de Barros 
(2008, p. 397) é indiscutível, uma vez que é da essência da instituição a tutela dos 
interesses maiores da sociedade. 

A tutela coletiva dos direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos do idoso, sem sombra de dúvida, é a seara mais 
proeminente de atuação do Ministério Público, permitindo, 
inclusive, importante espaço para o controle das políticas 
públicas associadas à população idosa (BARROS, 2008, p. 383). 

 Como visto, o Ministério Público é órgão legitimado 
para proteção dos direitos dos idosos, e diante da inércia do Poder Executivo pode agir 
de ofício ou mediante provocação da população ávida por decisões coativas do 
Judiciário e pela atuação do Ministério Público (MEDEIROS JÚNIOR, 2008). 

O Estatuto do Idoso reconhece a importância do Ministério Público frente aos 
interesses dos idosos e enumera suas funções na defesa dos direitos dos idosos que 
“serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica” (artigo 73). 

A expressão “respectiva Lei Orgânica” nos remete a duas leis: a Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93) e a Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (Lei Complementar nº 75/93). 

Na Lei nº 8.625/93 o legislador incumbe ao Ministério Público o dever de 
defender a concretização dos direitos constitucionais que necessitam de ações dos 
entes estatais (artigo 27).  

Nessa medida, a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC 75/93) dispõe 
a defesa dos direitos e interesses coletivos das minorias como uma das funções 
institucionais do Ministério Público da União (artigo 5º, inciso III, alínea e).  

A citada lei dispõe, ainda, que compete ao Ministério Público da União a 
promoção de inquérito civil e de ação civil pública a fim de proteger os “interesses 
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individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à 
família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor” 
(artigo 6º, inciso VII, alínea c).  

Importa salientar que, como ambas as leis [Lei 8.625/93 e Lei 
Complementar 75/93] fazem menção à defesa de direitos 
constitucionais, de maneira genérica, todos os instrumentos e 
funções previstas em ditos diplomas legais para assegurar tais 
direitos podem ser aplicados para defender o direito do idoso, 
já que tem sede constitucional (GERMANO, 2008, p. 382). 

Por conseguinte, o artigo 74 enumera as hipóteses em que o Ministério Público 
tem competência para agir. São matérias que envolvem os direitos coletivos e 
individuais dos idosos, sendo as medidas de proteção aplicáveis sempre que os direitos 
previstos na Constituição, no Estatuto, dentre outras legislações, forem ameaçados ou 
violados, “por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou 
abuso da família, curador ou entidade de atendimento; em razão de sua condição 
pessoal” (incisos I, II e III do artigo 43 da Lei 10.741/03). 

O inciso primeiro do artigo 74 estabelece ser o Ministério Público competente 
para “instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e 
interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do 
idoso”.  

Tal dispositivo corrobora a previsão constitucional do artigo 129 que reza ser 
função institucional do Ministério Público, a promoção do “[...] inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos;”. 

Atualmente, uma instituição que desempenha importante 
papel no controle da Administração Pública é o Ministério 
Público, em decorrência das funções que lhe foram atribuídas 
pelo artigo 129 da Constituição. Além da tradicional função de 
denunciar autoridades públicas por crimes no exercício de suas 
funções, ainda atua como autor na ação civil pública, seja para 
a defesa de interesses difusos e coletivos, seja para repressão à 
improbidade administrativa. Embora outras entidades 
disponham de legitimidade ativa para a propositura da ação 
civil pública, a independência do Ministério Público e os 
instrumentos que lhe foram outorgados pelo referido 
dispositivo constitucional [...] fazem dele o órgão mais bem 
estruturado e mais apto para o controle da Administração 
Pública (DI PIETRO, 2009, p. 725). 

4.1 MINISTÉRIO PÚBLICO E EDUCAÇÃO PARA IDOSOS 
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É necessário salientar a competência do Ministério Público na instauração de 
ação civil pública em defesa dos interesses sociais da população idosa (direitos difusos 
e coletivos). É preciso estudar a faculdade do Ministério Público de ingressar em juízo 
contra o Poder Público para exigir o direito dos idosos aos programas educacionais a 
ele destinados. 

Neste sentido, o Ministério Público, visando a assegurar a 
prioridade absoluta conferida ao idoso, pode exercer o controle 
dos atos do administrador, tendo a Ação Civil Pública como 
importante instrumento para atuar na defesa coletiva das 
pessoas idosas. Através dessa ação, pode exigir do Estado o 
cumprimento do seu dever de proteção a essas pessoas, posto 
que a discricionariedade não permite ao administrador se 
afastar dos parâmetros principiológicos e normativos da 
Constituição Federal e de todo o sistema legal. Assim, a 
utilização da via jurisdicional se fará necessária sempre que o 
Estado se omitir quanto a alguma política pública ou ação de 
abrangência coletiva contemplada no Estatuto do Idoso 
(PONTES, 2008, p. 58). 

Eduardo Appio (2009) alega que o direito à educação previsto no inciso I do 
artigo 208 da Constituição Federal, tem natureza difusa e pode ser protegido por meio 
de ação civil pública, quando o Poder Público se omitir.  

Assim, uma ordem judicial será “[...] dirigida ao Poder Público competente, 
devendo o juiz consignar, de modo expresso, em sua sentença, a disposição específica 
contida na lei orçamentária anual de onde sairão os recursos necessários à 
implementação do programa social” (APPIO, 2009, p. 170).  

Não cabe, portanto, nos limites deste trabalho, aprofundar o tema no que se 
refere às outras prerrogativas atinentes ao Ministério Público, previstas nos demais 
incisos do artigo 74, porém cumpre notar o disposto no seguinte inciso: “VII – zelar 
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo 
as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;”. 

Interessante expor a distinção entre direitos e garantias nas palavras de Oscar 
Hugo de Souza Ramos:  

[...] sendo os primeiros relativos aos direitos subjetivos que 
possuem as pessoas idosas, tanto os que se encontram 
estabelecidos no próprio Estatuto do Idoso como quaisquer 
outros previstos nos demais diplomas legais. 

Já as garantias, estas correspondem aos instrumentos postos à 
disposição dos idosos para assegurar (garantir) a aplicação dos 
seus direitos subjetivos (2008, p. 424).  
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Do exposto, visando à proteção dos direitos dos idosos, cabe ao Ministério 
Público zelar tanto pelo respeito ao direito à educação quanto pela garantia legal de 
acesso à educação, e para tanto pode agir judicialmente. 

O Ministério Público, por sua vez, para zelar pelos direitos e 
garantias dos idosos, promoverá as medidas judiciais cabíveis, 
como a propositura de ações cíveis e criminais pertinentes, 
bem como a formulação de pleitos com natureza de tutelas de 
urgência e de todos os requerimentos necessários ao célere 
andamento dos processos e à correta aplicação da lei (RAMOS, 
2008, p. 425). 

No que se refere à implementação de programas educacionais direcionados 
aos cidadãos da terceira idade, prevista no artigo 21 do Estatuto do Idoso, “[...] é o 
Poder Público que deverá criar as condições especiais para garantir o acesso das 
pessoas idosas à educação e não o contrário” (PINHEIRO, 2008, p. 195). 

Nesse sentido, a omissão do Estado perante a obrigação de desenvolver um 
programa educacional especial para as pessoas idosas, faculta ao Poder Judiciário, no 
interesse de todos os idosos, a exigência legal por uma política pública elaborada para 
produzir tal método de ensino, a fim de concretizar o direito à educação por meio da 
garantia de acesso à educação. 

O Supremo Tribunal Federal, em agravo regimental a recurso extraordinário (RE 
410-715-5/SP), proferiu julgamento em acórdão que reconhece a concretização do 
direito à educação para crianças. 

Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e 
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas 
públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, 
determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente 
nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais 
inadimplentes, cuja omissão - por importar em 
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles 
incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a 
comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e 
culturais impregnados de estatura constitucional. A questão 
pertinente à "reserva do possível". Doutrina. 
(BRASIL, Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 410-715-5. 
Supremo Tribunal Federal. Relator: Min. Celso de Mello. 
Julgamento: 22.11.2005. Arquivo PDF, disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&do
cID=354801>, acesso em: 18 ago. 2010). 

Esta jurisprudência vem de encontro ao assunto abordado neste artigo, pois no 
caso em análise, ante a ausência de uma política pública adequada, o Poder Judiciário 
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obrigou o Poder Público a atender o dispositivo constitucional que resguarda o direito 
à educação infantil (artigo 208, IV). 

O Supremo Tribunal Federal, em diversas e recentes 
oportunidades, já sufragou o entendimento de que, se a 
política pública para o setor de educação pública estiver 
presente, de forma explícita, na lei e na Constituição, incumbe 
ao Poder Judiciário determinar providências de cunho 
mandamental e substituto em face de inescusável omissão 
(APPIO, 2009, p. 192). 

 

Nesse sentido, impende registrar que o acesso universal ao ensino básico 
obrigatório e gratuito, como direito dos idosos, está claramente expresso no texto 
constitucional (artigo 208, inciso I).  

Nos casos em que o constituinte definiu com clareza a forma de 
adimplemento de determinados direitos sociais previstos na 
CF/88, infundindo ao Poder Executivo o dever de implementar 
políticas sociais específicas, cumpre ao Poder Judiciário exercer 
um controle através das ações civis públicas. 

Cite-se o exemplo do art. 208, I, da CF/88, o qual prevê que é 
dever do Estado assegurar o acesso universal ao ensino 
fundamental, inclusive em benefício dos que não se 
encontrem em idade própria (APPIO, 2009, p. 169, grifo 
nosso). 

Ao mesmo passo que a elaboração de programas educacionais para a pessoa 
idosa trata-se de política social instituída em lei, no artigo 21 do Estatuto de Idoso. 

O legislador ordinário tem a faculdade de implementar direitos 
sociais previstos de modo genérico na Constituição Federal de 
1988. [...] Deve, portanto, prever de modo genérico e abstrato 
a implantação de um determinado programa social positivo, de 
molde a beneficiar um dado segmento da sociedade. Ao Poder 
Executivo incumbe a execução do programa social previsto em 
lei ordinária, a partir dos limites impostos pela lei orçamentária 
anual. Nesta seara, caso a Administração Pública se negue ao 
cumprimento da lei estará praticando um ato ilegal, com o que 
se revela possível a revisão judicial da omissão, através da ação 
civil pública, podendo o juiz determinar o cumprimento 
específico do programa previsto (APPIO, 2009, p. 171).   
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Logo, valendo-se do entendimento do STF quanto às políticas públicas 
educacionais, o Poder Judiciário pode exigir que o Estado aja para proteger o interesse 
dos idosos de ter acesso à educação. 

Ademais, a legitimidade do Ministério Público para defender os interesses dos 
idosos está consagrada, bem como a ação civil pública destaca-se como o instrumento 
processual mais adequado para exigir prestações positivas do Poder Público.  

Aguarda-se, portanto, que o Ministério Público, como representante legal dos 
idosos, ajuíze ação civil pública para assegurar-lhes o acesso à educação, pois é por 
meio desta ação coletiva que o Poder Judiciário intervirá e imporá ao Poder Público a 
implementação de políticas públicas educacionais.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso à educação deve ser proporcionado pelo Poder Público, consoante 
previsão constitucional e infraconstitucional. Para tanto um dos meios de acesso à 
educação básica universal consiste na criação de programas educacionais 
especialmente elaborados para a população idosa.  

Acontece que a mobilização do Poder Público para que estes métodos especiais 
de ensino sejam elaborados é insuficiente. Ante este fato surge a possibilidade de 
controle jurisdicional das políticas públicas para impor a implementação das mesmas e 
garantir a concretização de direitos fundamentais.  

A finalidade do controle, portanto, é fiscalizar se as ações do governo estão 
sendo realizadas de acordo com as normas constitucionais. Dessa forma, a prática do 
controle jurisdicional é bastante eficaz no processo de consolidação da democracia no 
Brasil. 

E, nesse sentido, a ação civil pública funciona como o instrumento processual 
mais apropriado para intervenção judicial. Tal ação coletiva tutela direitos coletivos, 
dessa maneira deve ser ajuizada para proteger os interesses dos idosos.  

A par disso, cabe ao Ministério Público, representante legal da população 
idosa, ajuizar ação civil para obrigar o Poder Executivo a implementar políticas públicas 
visando à elaboração de programas educacionais especiais. 

Conclui-se, portanto, que o controle jurisdicional das políticas públicas no Brasil 
é possível e legítimo, à medida que visa à concretização do direito fundamental à 
educação.  
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RESUMO 

No Brasil são recentes os estudos com a população em situação de rua. Foi no final da 
década de 1980 que surgiu a organização de um movimento social para identificar 
esses moradores nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo, surgindo a necessidade de 
se formular políticas que garantam direitos a essas pessoas. Foi criada somente em 
2005, a Lei 11.258, de 30 de dezembro, que dispõe a organização da Assistência Social, 
na qual foi inserida a obrigatoriedade de se formular programas que amparem as 
pessoas em situação de rua, sendo o poder público com o dever de sustentar os 
serviços e os programas de atenção a essa população. Em 2009, foi criado o decreto 
que aprovou a Política Nacional para a População em Situação de Rua, com os 
princípios específicos. Este artigo busca analisar as políticas públicas existentes no 
município de Campo Grande para pessoas em situação de rua, retratando os serviços 
oferecidos pelo Centro de Triagem e Encaminhamento ao Migrante (Cetremi), o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas Pop) e da Casa de 
Apoio aos moradores de Rua São Francisco de Assis. Concluiu-se que as ações 
efetuadas podem ser consideradas como um importante avanço em relação às 
conquistas dos direitos daqueles que estão em situação de rua, mas apesar das 
políticas públicas criadas, o Brasil ainda tem pouco conhecimento sobre esse grupo 
social, sendo necessária a compreensão sobre as experiências de vida dessas pessoas. 

Palavras-Chave: Morador de Rua; Políticas Públicas; Direitos Humanos. 
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INTRODUÇÃO 

São vários os fatores que levam uma pessoa a procurar abrigos nas ruas: 
desemprego, dependência de drogas, alcoolismo e desavenças familiares, e assim, 
essas pessoas acabam procurando a rua como local de moradia e são excluídas da 
sociedade. Somente a partir do ano de 2009, surge uma política nacional específica 
para a população em situação de rua no Brasil. 

 Este artigo irá tratar sobre a análise das políticas públicas que foram criadas 
para atender os moradores de rua, que são considerados “inúteis” para o mercado 
formal de trabalho, deixando de ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Muitas 
dessas pessoas querem deixar as condições de miséria em que vivem e procuram 
instituições que possam oferecer um atendimento específico para elas. 

Em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, são oferecidos serviços pelo Centro 
de Triagem e Encaminhamento ao Migrante (Cetremi), o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas Pop) e da Casa de Apoio aos moradores de 
rua São Francisco de Assis. São locais que oferecem acolhimento a qualquer pessoa 
que procure o local, de alimentação, alojamento, acompanhamento de tratamento de 
saúde, apoio psicológico, solicitação e emissão dos documentos pessoais, benefícios 
sociais, e quando possível encaminhamento para o mercado de trabalho e localização 
da família.  

Iremos retratar os estudos realizados sobre os moradores de rua e as políticas 
públicas existentes para verificar se essas medidas são suficientes para realizar o 
atendimento a essa população. 

Verificou-se que Campo Grande não possui um levantamento sobre os aspectos 
da realidade da população de rua e isso é de extrema importância para conhecer essa 
população e para aprimorar políticas de apoio.  

Constatou-se que essas casas de apoio ajudam a essas pessoas que são vítimas 
de exclusão social a se sentirem acolhidas, a conviver com outras pessoas, a se 
organizarem e a encontrarem soluções para seus problemas básicos, tendo como 
objetivo ajudar na recuperação dos seus direitos, do respeito e da dignidade, porém 
esses centros de atendimento não são suficientes para atender a demanda, pois ainda 
população feminina não é atendida em alguns destes locais e na maioria só é oferecido 
o atendimento de acolhimento, o principal foco da política pública seria a reinserção 
ao mercado de trabalho dessas pessoas. 

 

1  ESTUDOS SOBRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL. 

No Brasil são recentes os estudos com a população em situação de rua, e de 
acordo com Andrade, Figueiredo e Faria (2008), foi no final da década de 1980 que 
surgiu a organização de um movimento social para identificar esses moradores nas 
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cidades de Belo Horizonte e São Paulo. A partir desse movimento foi criada uma 
metodologia de estudo que possibilitou a criação do censo da população em situação 
de rua, que foi aplicado nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo, com o término do 
censo nessas duas cidades, esse trabalho influenciou na criação do Movimento 
Nacional da População de Rua. 

No ano de 1993 o Congresso Brasileiro aprovou a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), desde então, a Assistência Social é considerada uma forma de política 
pública, que tem como objetivo promover o direito do cidadão e o dever do Estado, 
além de garantir a igualdade dos direitos sociais. No entanto, somente em 2005, com a 
Lei nº 11.258/05, de 30 de dezembro de 2005, a LOAS recebe alteração com a inserção 
da obrigatoriedade de se formular programas que amparassem as pessoas em situação 
de rua, sendo assim, o poder público atuante nos municípios, tem o dever de sustentar 
os serviços e os programas de atenção à população em situação de rua no país 
(BRASIL, GF, 2008).  

Na cidade Campo Grande, MS, como também em outros municípios e estados 
do Brasil, é somente a partir da década de 1990 que surgem os primeiros relatos sobre 
o perfil das pessoas que vivem em situação de rua.  

Procurando entender melhor a realidade e como se configuravam a população 
em situação de rua no Brasil, no ano de 1992, aconteceu em São Paulo o I Seminário 
Nacional sobre População de Rua,  no qual, de acordo com Taveira e Almeida (2002) 
foram descritos aspectos da realidade de sete municípios brasileiros e entre eles 
Campo Grande, MS, nesse encontro foi relatado pela representante da Secretaria 
Municipal de Bem-Estar Social – alguns anos depois Secretaria de Assistência Social e 
do Trabalho (SAST) e atualmente Secretaria de Assistência Social (SAS), que as pessoas 
atendidas pela secretaria não estavam em situação de rua pela cidade e sim de 
passagem, eram migrantes de outros estados a procura de emprego. Ainda segundo 
Maciel (1995 apud TAVEIRA; ALMEIDA, 2002, p. 35) essas pessoas que passavam por 
Campo Grande, MS, eram conhecidas como: 

[...] os trecheiros. Sua faixa de idade varia de vinte a trinta e 
cinco anos. São desempregados, sem especialização 
profissional, semi-analfabetos, e sem acesso ao mercado 
formal de trabalho. Muitos são portadores de doenças infecto-
contagiosas; encontram-se entre eles também alcoólatras, 
dependentes de drogas, doentes mentais e alguns idosos. Essas 
pessoas sentem-se discriminadas pela sociedade. Distantes da 
família não a querem retomar o contato na condição em que se 
encontram. Muitas ficam sonhando que a vida vai melhorar, 
que vão arrumar emprego e poder retornar ao local de origem. 
Verifica-se também entre eles o uso da violência como 
estratégia de sobrevivência: todos querem se mostrar fortes 
perante o grupo. São molestados por policiais na rua, 
queimados com cigarros por companheiros. 
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Com a preocupação de se formular políticas públicas para as pessoas em 
situação de rua o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
realizou no ano de 2005, através da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), o 
I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, e desse encontro surgiu a 
proposta do MDS em parceira com outras instituições de realizar uma pesquisa 
nacional sobre a população em situação de rua no Brasil. A Pesquisa Nacional de 
População em Situação de Rua teve início no ano de 2007 e término em 2008 sendo 
realizada em algumas capitais do Brasil e suas principais cidades, ficaram de fora as 
cidades e os estados que já haviam realizado ou estavam em processo de pesquisa 
semelhantes. (BRASIL, MDS, 2008) 

Segundo a Pesquisa Nacional de População em Situação de Rua realizada em 
2008, entre as cidades pesquisadas constatou-se que 313 pessoas estavam vivendo em 
situação de rua na cidade de Campo Grande – MS. (BRASIL, MDS, 2008)  

Atualmente, após cinco anos da realização da Pesquisa Nacional de População 
em Situação de Rua, não foram encontrados novos dados sobre o número de pessoas 
que vivem nas ruas de Campo Grande - MS, uma vez que, a pesquisa do censo 
demográfico brasileiro realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2010), realiza sua coleta de dados a partir de base domiciliar, 
excluindo assim nos dados das pesquisas de censo demográfico as pessoas que vivem 
em situação de rua. 

Os locais de atendimento as pessoas que vivem em situação de rua na cidade 
de Campo Grande, MS, também são conhecidas como casas de passagens e os centros 
de apoio a pessoas que migraram para cidade e não tem lugar para passar a noite e se 
alimentar.   

2 CRIAÇÃO E ATUAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE RUA. 

Segundo Andrade; Figueiredo e Faria (2008), os efeitos da globalização e das 
transformações ocorridas nos diversos segmentos como exemplo o setor do trabalho, 
o tecnológico e o financeiro, refletem no aumento do desemprego e da exclusão 
social, e consequentemente torna-se mais um motivo para que as pessoas fossem 
viver em situação de rua no Brasil, sobre essa perspectiva, os estudos e os dados de 
alguns autores afirmam que:  

O que se constata hoje no País é o pouco conhecimento sobre 
as condições de vida e de trabalho desse grupo social, sobre as 
suas experiências associativas e organizativas, bem como sobre 
as suas conquistas no âmbito das políticas públicas de trabalho, 
moradia, assistência e inclusão social. (ANDRADE; FIGUEIREDO; 
FARIA, 2008, p.49)   

Atualmente, a compreensão e o conhecimento sobre as experiências de vida de 
pessoas que vivem em situação de rua tornaram-se de extrema importância no âmbito 
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das políticas sociais, para que se possa criar políticas públicas e medidas que 
beneficiem essa população que se encontra em completa situação de vulnerabilidade 
social. 

De acordo com Brasil, GF (2008), a população em situação de rua ao receber do 
Estado e da sociedade civil, atendimentos assistencialistas, paternalistas, autoritários, 
e em alguns casos, até de “higienização social”, acabam apresentando um olhar 
estigmatizante sobre essas pessoas, e por fim, a sociedade e o Estado acabam 
proporcionando a essas pessoas um atendimento sem efeito, pois necessitam de 
atendimentos que, a partir da criação de processos de reinserção, os ajude a voltar a 
fazer parte da estrutura familiar, do trabalho, do local de moradia, da saúde entre 
outras situações em que são excluídos socialmente. 

A Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua 
(PNPR), conforme Brasil, GF (2008), foi criada a partir de considerações sobre as 
relações, as significação próprias, e as vivências das pessoas em situação de rua, e 
procura constituir diretrizes que norteiam os processos de reintegração desse público, 
em seu ambiente familiar e comunitário, ao acesso de seus direitos como cidadãos 
brasileiros, e também, o acesso a oportunidades de se desenvolverem socialmente. 
Além disso, contam com a atuação de movimentos sociais formados pela população 
que vive em situação de rua, das ações articuladas com os membros da sociedade civil, 
entre outras, para que haja uma efetivação desse processo de reinserção (BRASIL, GF, 
2008). 

Somente no ano de 2009, é instituído no Brasil a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua, a partir do Decreto nº 7.053 de 23 de Dezembro de 
2009, e entre os objetivos elencados para atendimento no âmbito da política de 
Assistência Social, foi previsto a implantação de centros de referências especializados 
para atender as pessoas em situação de rua, e conforme Brasil (2011, p.9): 

Como parte do esforço de consolidação do SUAS, em 11 de 
novembro de 2009, foi aprovada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) a Resolução nº 109/2009, que trata 
da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Esta, ao 
tratar dos serviços da proteção social especial de média 
complexidade, tipificou o Serviço Especializado para Pessoas 
em Situação de Rua, prevendo como lócus de sua oferta o 
Centro de Referência Especializado para População em Situação 
de Rua, unidade prevista no art. 7º do Decreto nº 7.053 de 23 
de Dezembro de 2009. 

Na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), inicialmente oferece 
atenção especializada através do atendimento de suas necessidades imediatas e 
procura vincular gradativamente, o morador de rua, aos serviços socioassistenciais e à 
rede de proteção social. (BRASIL, 2011) 
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Recentemente, o Ministério da Saúde procurando promover melhora no 
atendimento e qualidade na atenção à saúde de pessoas que vivem e situação de rua, 
e que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), amplia o acesso dessas 
pessoas à saúde, por meio da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), criando as 
equipes de Consultório na Rua (CnaR), e com a implantação deste, o Ministério da 
Saúde (MS), empenhado em garantir a redução de danos na sociedade, admite ser 
responsável pela promoção da equidade, e sendo assim, garante à população em 
situação de rua o acesso às possibilidades de atendimentos existentes no SUS. (BRASIL, 
2012) 

Os Consultórios na Rua são compostos por equipes multiprofissionais, e essas, 
são divididas em três modalidades, que serão formadas e implantadas de acordo com 
o número de pessoas em situação de rua de cada município. Cada uma das 
modalidades é composta por profissionais que possuem o nível médio e de nível 
superior, podendo ser composta por profissionais como: Enfermeiro, Psicólogo, 
Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Médico, Agente Social, Técnico ou Auxiliar 
de Enfermagem e Técnico em Saúde Bucal. As atividades realizadas pelas equipes de 
Consultório na Rua são itinerantes, ou seja, a equipe se desloca para os locais onde se 
encontram grupos de pessoas em situação de rua, e suas ações são desenvolvidas de 
acordo com as necessidades do usuário, portanto, em alguns casos as suas atuações 
podem ser compartilhadas com as equipes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
com os serviços de Urgência e Emergência, além de outros pontos de atenção, 
conforme a necessidade que surgir na hora do atendimento. (BRASIL, 2012)  

Com o reconhecimento de que a população em situação rua tem direitos como 
cidadãos, e pautados pela Constituição Federal e promulgado pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos surge a necessidade de se formular políticas que 
garantam, as pessoas em situação de rua, o acesso a direitos, e que sejam 
considerados com o respeito e a dignidade que é dirigida a toda a pessoa humana. De 
acordo com Brasil (2011), o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH - 3) em 
conformidade com a PNPR desenvolveram ações programáticas voltadas para este 
segmento da população, tais como:  

[...] i) geração de emprego e renda; ii) enfrentamento ao 
preconceito; iii) garantia de registro civil; iv) acesso a serviços 
de saúde e a atendimento médico; de programas de reinserção; 
proteção contra abusos e exploração sexual; v) prevenção à 
violência contra esse segmento; capacitação de policiais para o 
atendimento cidadão e não violência em relação à população 
de rua; vi) punição para policiais que cometam violência contra 
população em situação de rua e vii) criação de centros de 
referência e garantia de serviços de acolhimento adequados. 
(BRASIL, 2011, p.22) 

Essas ações podem ser consideradas como um importante avanço em relação 
às conquistas dos direitos daqueles que estão em situação de rua, no entanto, é 
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preciso que haja conscientização e em sequencia uma supervisão para a implantação 
dessas ações, desde os órgãos públicos, assim como os privados e de outros 
segmentos, que de alguma forma se relacionam com a população em situação de rua. 

Ainda conforme Brasil (2011), apesar das lutas e das conquistas realizadas para 
que a população de rua tenha seus direitos garantidos, existem barreiras a serem 
superadas, como as do preconceito, da intolerância, da negação do direito e das 
práticas assistencialistas, tornando-se imprescindível que as políticas públicas que 
foram e que estão sendo criadas assegurem as pessoas em situação de rua que seus 
direitos não serão violados. 

3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES PARA A POPULAÇÃO DE RUA DE CAMPO 
GRANDE – MS. 

O Centro de Apoio ao Migrante (CEDAMI) tem como mantenedora a Associação 
de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, oferecem alojamento com três refeições 
por dia, é permitido ficar no local somente por três dias seguidos. Outro local que 
atende os migrantes que passam pela cidade é o Centro de Triagem e 
Encaminhamento do Migrante (CETREMI), é mantido com recursos da Secretaria de 
Assistência Social do Município, oferece acolhimento a qualquer pessoa que procure o 
local, o atendimento oferecido é o de alimentação e alojamento, satisfazendo assim as 
necessidades imediatas da pessoa que migrou e não tem onde ficar na cidade e 
também para aqueles que estão em situação rua. (SOUZA; ROSA, 1991) 

Ao lado do espaço físico de funcionamento e atendimento do CETREMI 
funciona o Centro Pop de Campo Grande – MS, as duas instituições compartilham o 
mesmo terreno, no entanto, são distintas entre si, uma vez que, o CETREMI atende os 
migrantes e acolhe por tempo indeterminado as pessoas que estão em situação de rua 
e o Centro Pop atende à população em situação de rua de acordo com a Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Atualmente existem outros centros no município que oferecem ajuda às 
pessoas que estão em situação de rua e que sofrem por serem dependentes químicos. 
Normalmente esses lugares são conhecidos como Comunidades Terapêuticas, criadas 
por instituições religiosas – algumas acolhem gratuitamente e outras cobram 
mensalmente uma quantia em dinheiro daqueles que tem família. Essas Comunidades 
se localizam nas proximidades da cidade, ou seja, são chácaras que acolhem essas 
pessoas, para que possam se recuperar dos efeitos causados pelo uso abusivo de 
substâncias químicas. 

A Casa de Apoio aos Moradores de Rua São Francisco de Assis (CASF), é uma 
Organização Não Governamental (ONG) da Assistência Social, que atende à população 
em situação de rua do município de Campo Grande, MS. A CASF tem como 
administradora a Associação de Apoio à População em Situação de Rua (AMSFRA), a 
qual é composta por pessoas da sociedade civil organizada, e é mantida por recursos 
de subvenções sociais e convênios públicos com a Secretaria de Assistência Social 
(SAS), Secretaria de Estado de Trabalho e de Assistência Social (SETASS) e Governo 
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Federal, via Fundo Municipal de Assistência Social e conta com doações de 
contribuintes mensais.  

A CASF tem capacidade para abrigar 40 pessoas e são acolhidas, somente, 
pessoas do sexo masculino. Oferece ajuda à população em situação de rua através do 
acolhimento temporário, procurando atender as necessidades básicas, tais como: 
alimentação, higiene, abrigo, acompanhamento de tratamento de saúde, apoio 
psicológico, solicitação e emissão dos documentos pessoais, benefícios sociais, e 
quando possível encaminhamento para o mercado de trabalho e localização da família. 
A CASF também oferece ajuda com distribuição de refeições de segunda a sábado, 
doação de roupas agasalhos, material de higiene e permite a utilização do espaço para 
a higienização pessoal e das roupas, para aquelas pessoas que estão em situação de 
rua e não foram abrigadas. (SANTOS, 2007) 

De acordo Vieira, Bezerra e Rosa (1994), essas unidades que oferecem 
atendimentos às pessoas que estão em situação de rua, podem ser definidas como 
lugares que ajudam a essas pessoas a se sentirem acolhidas, a conviver com outras 
pessoas, a se organizarem e a encontrarem soluções para seus problemas básicos, 
tendo como objetivo ajudar na recuperação dos seus direitos, do respeito e da 
dignidade. 

Concordando com as autoras acima, Taveira e Almeida (2002, p.46), comentam 
que as unidades de acolhimento podem ajudar, à população que está em situação de 
rua, de forma efetiva, a obter meios de se tornar “[...] sujeito de um processo de 
reconstrução pessoal e grupal, possa voltar e planejar a vida, e encontrar ou 
reencontrar autonomia, através de um trabalho coletivo, decorrente da mobilização e 
organização [...]”, portanto, é importante considerar as práticas já existentes e que 
foram propostas por meio das políticas públicas e apoiar as que estão sendo criadas e 
desenvolvidas no município de Campo Grande, MS. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as políticas públicas existentes no Brasil para pessoas em 
situação de rua, é possível encontrar em Campo Grande – MS, pontos resultantes de 
engajamento das políticas públicas locais para atender a população em situação de 
rua, como o Cetremi, o Centro Pop e a Casa de Apoio aos Moradores de Rua São 
Francisco de Assis. É importante que o empenho por parte dos profissionais envolvidos 
com o trabalho e atendimento à população de rua, ofereçam além do atendimento as 
necessidades básicas e os cuidados com a saúde, um acompanhamento, por 
profissionais capacitados, para a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho e 
na sociedade. Pois, com base nas ações previstas pelo PNDH – 3, nessas instituições de 
atendimento a população de rua, falta a criação de políticas públicas que ofereçam 
programas de geração de renda e encaminhamento para o mercado de trabalho.  

 É necessário que haja um acompanhamento e um suporte psicossocial a essas 
pessoas para que, se possível, sejam reinseridos ao grupo familiar, promovendo o 
desenvolvimento de um bom vínculo familiar, e assim oferecer, a pessoa que se 
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encontrava em situação de rua, a chance de sonhar com novos horizontes e planejar 
sua vida com novos objetivos e metas a serem alcançados.  

 Outra prática importante a ser desenvolvida pelas políticas públicas é o de 
ouvir as demandas do grupo que vive em situação de rua no município de Campo 
Grande, MS, pois, somente em contato com as reais necessidades e a forma como 
essas pessoas gostariam de receber algum tipo de auxilio é que torna possível a 
realização de práticas eficazes e a garantia de seus direitos. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é investigar como se constituem Políticas Públicas instituídas 
e direcionadas à “população de rua”. A problemática que perpassa este estudo se 
encontra em compreender as formas de regulação social que constituem moradores 
de rua e que conduzem a construção dessas políticas – mais precisamente, nos modos 
mediante os quais as concepções de direito à saúde como direito à vida se articulam a 
partir da relação entre poder, verdade e formas de subjetivação voltadas para esses 
grupos sociais em uma racionalidade neoliberal, num sentido de pacto de segurança, 
que hoje tem como uma das linhas de constituição os direitos humanos. Na tentativa 
de articular tal problemática, foi usada como metodologia a análise crítica das Políticas 
Públicas, utilizando do arsenal teórico de Michael Foucault, para se construir uma 
história dos moradores de rua enquanto campo de inteligibilidade para as Políticas 
Públicas brasileiras, e como os discursos produzidos performam subjetividades pelo 
viés do cuidado e pela produção de anormais. Neste sentido, trata-se de um ensaio de 
método genealógico. Visto que a situação de rua só aparece como alvo de 
intervenções para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e como 
este, por sua vez, pertence à área de compreensão da Assistência Social, a investigação 
direcionou-se às Políticas em Assistência Social. Percebeu-se, nas Políticas levantadas, 
estratégias de cuidado entrelaçadas com estratégias de governo, num jogo de forças 
que procuram integrar os sujeitos aos vínculos sociais, pela promoção de condições 
mínimas de vida e pela inserção no mercado de trabalho.  

  

Palavras - chave: Políticas Públicas; Moradores de Rua; Assistência Social; campo de 
inteligibilidade; Michel Foucault. 
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1 APONTAMENTOS INICIAIS 

Em uma sociedade na qual a racionalidade de mercado constitui as políticas 
sociais, produzindo os modos de viver, nos quais o trabalho é tido como mecanismo 
essencial para se alcançar a ascensão individual (já que o alto nível de competitividade 
remete a um individualismo sem medidas), acabam se estabelecendo limiares de 
extrema vulnerabilidade, nos quais se encontram os sujeitos tidos como fora dos 
sistemas que regem a vida social e que, por esse motivo, estão desfiliados (CASTEL, 
2000) das seguridades instituídas como essenciais para a condição de dignidade 
humana no conjunto dos valores neoliberais - trabalho (a maneira mais básica de 
inserção na atualidade; é por meio dele que se constroem as identidades, os status e 
os estados de proteção social) (CASTEL, op. cit.), lucro, propriedade, higiene e cuidado 
com o corpo, dentre outros. 

São nestes limiares que estão inseridos os moradores de rua, em uma situação 
peculiar de existência. Seguem assujeitados por um sistema de exclusão um tanto 
silencioso, até mesmo à surdina, metamorfoseado de um discurso moral de 
culpabilização de cada indivíduo pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, camuflando a 
responsabilidade de um sistema social e político que prioriza o lucro e o crescimento 
econômico em detrimento do bem-estar e seguridade do humano.  

Evidentemente, isso acontece porque as práticas constituídas em uma 
sociedade de mercado, que tem como um dos eixos de composição o pacto de 
segurança mediante o qual se mantém certo grau de coesão, as políticas sociais são 
objetivadas como um mínimo em razão do mercado, ou seja, a seguridade não é em 
relação aos direitos sociais, mas a uma responsabilização individual de aceder aos 
direitos sociais, é o indivíduo que deve se precaver dos riscos que a existência lhe 
apresenta. O que cabe ao pacto de segurança é proteger a sociedade para que ela 
possa constituir-se como uma sociedade de mercado.  Deve-se assegurar mecanismos 
de desigualdade, pois são eles constitutivos da própria racionalidade mercadológica 
(FOUCAULT, 2008a) e, nesse sentido, investigar como se dão os processos de exclusão 
e como se constituem as relações com os desfiliados é considerar as micropolíticas que 
constituem processos de desfiliação social e portanto de novos anormais em uma 
sociedade de mercado, oferecendo a possibilidade de questionar as práticas já 
instituídas, principalmente as direcionadas à atenção as populações desfiliadas. 

Com a finalidade de esboçar alguns desses caminhos do poder capilar 
(FOUCAULT, 1979) nas Políticas Públicas, fizemos a análise das portarias inscritas a 
partir da promulgação da Constituição Cidadã de 1988 (dada as mudanças que 
implementou em prol de um Estado de Direito) que se encontram dirigidas à 
população em situação de rua. Utilizamos como veículo para o acesso a tais portarias 
os meios virtuais relacionados às políticas públicas de Saúde e/ou Assistência Social (o 
Portal da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome).  

 Visto que os termos “morador(es) de rua” e/ou “pessoa(s) em situação de rua” 
só apareceram no portal do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
e não no Portal da Saúde, entendemos que tal fenômeno se encontra como 
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acontecimento para as Políticas Públicas dentro dos trâmites deste Ministério. Este 
implementou o Sistema Único da Assistência Social em 2005, de onde derivam as 
principais Políticas e serviços à população de rua, com vistas a universalizar as políticas 
sociais, descentralizá-las e promover a participação social, e, assim, cumprir 
determinações da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Deste modo, consideramos 
para serem estudadas as Políticas Públicas em Assistência Social, direcionadas a essa 
população específica.  

2 DELINEANDO UMA ANÁLISE 

Partindo do princípio de que é pelas práticas, construídas histórica e culturalmente, 
que os indivíduos se constituem como sujeitos, e que também por meio de práticas em 
sua existência concreta que legitimam ou modificam as estruturas já instituídas 
anteriormente a ele (FOUCAULT, 1979), que o presente plano de trabalho se organiza. 
A construção do olhar investigativo se faz, pois, a partir de um conjunto de práticas 
heterogêneas que constituem os modos de subjetivação, porém, de modo a considerar 
os processos de negociação dos sujeitos com as práticas que os constituem, em termos 
de práticas de liberdade perante as formas de subjetivação que se produz, ou seja, que 
não lhe seja negada a possibilidade de “jogar” com um campo social que o busca 
condicionar e negociar com ele as maneiras de se instituir como sujeito de acordo com 
as situações que lhe são propostas ou impostas (FOUCAULT, 2003). 

        As análises que constituem o caminho percorrido só foram possíveis porque foi 
construído concomitantemente um arsenal de materiais teóricos que indicam uma 
maneira de interpretar e, assim, produzir fenômenos, pautado em contribuições de 
Michel Foucault. 

2.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM QUESTÃO  

Muito mais do que discursos e decretos, as Políticas são formas de 
investimento na vida dos sujeitos. Desta maneira, as Políticas Públicas foram 
entendidas nesta análise como tecnologias do exercício do poder sobre os corpos, ou 
seja, como componentes da governamentalidade. São, pois, dispositivos do Biopoder: 
ao investir em determinados modos de viver, concomitantemente determinam os que 
não podem ser investidos, construindo realidades de normalidade e anormalidade, de 
fazer viver ou deixar morrer.  

Como instrumentos da Biopolítica – estratégias de governo da população -, as 
Políticas Públicas atualizam o pacto de segurança entre Estado e população, e o 
fortificam na medida em que tem um caráter eficiente de cuidado com as diversas 
populações, demonstrando que o Estado é necessário para que todos fiquem seguros 
em suas vidas. 

No entanto, a lógica Neoliberal, que sustenta e é sustentada pelas teias de 
relações de poder que produzem e são produzidas pelo Estado, só pode operar através 
de certos níveis de desigualdade social, para que haja competição (mecanismo 
propulsor deste sistema). Por consequência, as políticas sociais devem ser mínimas, e 
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daí emerge a necessidade do empreendedorismo de si: os indivíduos devem assumir a 
responsabilidade por seus corpos, pelo governo de seu comportamento (cuidado de si) 
e dos que estão ao seu redor (governo dos outros), de modo que haja investimento em 
uma vida disciplinada para a produção; aquele que não tem sucesso em seu 
empreendimento sofre retaliações, sendo essas no nível social e até mesmo 
institucional. Nesse sentido, qualquer política social que tenha como base do seu 
discurso fornecer condições básicas de igualdade entre os cidadãos seria uma política 
antieconômica.  

Neste ponto, podemos pensar que Políticas como as que são direcionadas aos 
moradores de rua se encontram neste impasse dos interesses econômicos do 
Neoliberalismo e do discurso de que “todos são iguais, em direitos e deveres” 
(CF/1988). Isso foi percebido no decorrer de toda nossa análise. 

2.2 LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: UMA IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS 
QUE NÃO CONTEMPLOU A POPULAÇÃO DE RUA 

A Lei Orgânica da Assistência Social é uma política de seguridade social (Art. 1°), 
ou seja, trata-se de uma tecnologia de segurança da população, uma resposta do 
Estado em sua relação estreita com a população, atribuída, para Foucault (2008b) 
como parte de um pacto de segurança, no qual o Estado oferece seguridade para as 
condições de vida à população e esta, por sua vez, se engaja ao Estado e ao seu 
governo das vidas, constituindo-se como sociedade civil em termos de direitos e 
deveres. Se é tecnologia do pacto de segurança, a Assistência Social no Brasil faz parte 
de uma Razão de Estado – isto é, funciona como uma justificativa para a existência do 
Estado-Nação Brasileito: ele existe para garantir a sua própria segurança, que é a 
segurança da população, de modo que o Estado-Nação é constituído pela própria 
população a ele atrelada (FOUCAULT, 2008b). Neste sentido, a noção de iniciativa 
pública e da sociedade nas ações de Assistência às necessidades mínimas dos cidadãos 
remete, novamente, a tal pacto, como uma resposta da população na sua função de 
gestora conjunta de si mesma. Aparece, aí, a dimensão do poder capilarizado – uma 
modalidade de governo que não se encerrará na criação de iniciativas 
institucionalizadas de assistência, mas que delineará a forma como a população, em 
geral, vai se relacionar com os programas e serviços de assistência, com os sujeitos 
dessa assistência, dentre outras possibilidades. 

Em relação à Constituição de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social teve 
seus objetivos mantidos (proteção e promoção aos elementos que caracterizam a 
família, e a integração ao trabalho). Ou seja, a assistência aos que não conseguem se 
vincular ao meio social pelo trabalho, é dada pela renda, como se esta fosse o meio 
mais eficaz de reintegração dos sujeitos; não quaisquer sujeitos, mas os idosos e as 
pessoas portadoras de deficiência apenas, visto sua impossibilidade ao trabalho 
organicamente e psicologicamente justificada. Algo muito coerente com uma 
racionalidade de mercado, com uma Ordem Social que se constitui pela primazia do 
trabalho – a renda é, neste tipo sociedade, a maneira mais apropriada para fazer 
produzir aqueles que não o conseguem, pois garante a essa população que ao menos 
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consuma, e assim participe das engrenagens da máquina social.    Neste sentido, 
verdadeiramente a renda representaria a reintegração social desses indivíduos 
(FOUCAULT, 2008a). 

No entanto, no “Parágrafo único” do Art. 2°, é levantado o objetivo de 
enfrentamento da pobreza e garantia dos mínimos sociais – o que, se de fato 
acontecesse, poderia ser um empecilho a um Estado Neoliberal (FOUCAULT, 2008, 
op.cit.), já que este se alimenta de desníveis de condições de vida para que sejam 
mantidas as competições que o fortalecem. Juntamente com ação integrada junto a 
outros setores do serviço público, entretanto, o combate à pobreza aparece neste 
momento como a face de um Estado de Políticas Sociais. A delimitação das instituições 
que serão denominadas como de assistência social em entidades que trabalham sem 
fins lucrativos também apresenta esta figura. 

Mais adiante, tanto nos princípios quanto nas diretrizes que regiam a 
Assistência Social em 1993 se desenvolvem em torno de ponderações relacionadas à 
noções em Saúde Coletiva (descentralização da gestão das políticas, participação 
popular, igualdade dos direitos ao acesso ao atendimento, universalidade dos serviços, 
respeito à dignidade do cidadão), o que não aparecia na Constituição Cidadã de 1988. 
Aliás, na Constituição Federal de 1988 havia apenas as populações as quais se 
destinaria a Assistência Social e os seus objetivos. Tais alterações podem ter sido 
influenciadas pelo contexto nacional em 1993, visto que os Movimentos Sociais em 
prol de medidas para melhores condições de vida para a população haviam tido 
conquistas importantes, como a implementação do Sistema Único de Saúde em 1990, 
com a lei 8.080, perpassado por uma nova racionalidade, diferente daquela Biomédica, 
importante instrumento de fortificação da lógica de governo Neoliberal. No entanto, 
ainda em 1993, por mais que a Assistência Social se organizasse e se consolidasse por 
uma lógica da saúde ampliada, a supremacia da assistência é assegurada sobre certa 
exigência: a rentabilidade econômica (Lei 8742, artigo 4°, parágrafo I). Pautada neste 
viés, a Assistência Social mantém seu elo com as Políticas Econômicas, visto que a 
rentabilidade possui sua definição como algo derivado do capital (FOUCAULT, 2008a). 

A organização e a gestão da Assistência Social (artigos 6° ao 19° da Lei 8.742), 
determinadas em 1993, também se condensam em torno de princípios como a 
descentralização, a articulação dos poderes, municipalização dos programas e a 
participação popular, delimitando as funções de cada instância de governo e suas 
participações nas políticas. Algo bastante interessante aparece nesse ponto da lei: 
consta que a coordenação da Política Nacional de Assistência Social é de 
responsabilidade do Ministério do Bem-Estar Social (que, posteriormente, viria se 
chamar Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), o que demonstra-
se como medida de uma Política Social. Os investimentos da gestão se encontram, 
principalmente, nesta Lei, ao enfrentamento da pobreza; se o atendimento dá 
prioridade às questões de renda, pobreza, nos programas de Assistência Social, pode 
estar relacionada à escassez de renda, que seria consequência da falta de capital – 
novamente, o caráter de uma lógica de um Estado Econômico. A constituição de um 
Conselho Nacional de Assistência Social, ao qual se subordinam os serviços, presidido 
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por alguém indicado pelo presidente da república, e composto por representantes do 
governo dos estados, dos municípios e da população, pode representar algo 
característico dessa forma de governo Brasileira, que articula Estado Econômico e 
Estado Social, configurando uma política social econômica (FOUCAULT, 2008a) 

Outro ponto que merece destaque sobre a gestão da Assistência social é a 
necessidade do esquadrinhamento da população dos municípios, formado por fatores 
como população, renda per capta, mortalidade infantil e concentração de renda 
(parágrafo IX do artigo 17°), demanda explicada pela necessidade da melhor 
distribuição dos recursos advindos do Governo federal e dos Estados entre os 
programas de assistência. A formulação de perfis das populações que precisam ser 
atendidas se assemelha à produção de Perfis Epidemiológicos, utilizado para o governo 
das vidas em um Estado Liberal e Neoliberal. A produção de perfis epidemiológicos é 
também uma estratégia de poder a medida que o esquadrinhamento da população 
performa, por meio de técnicas específicas, informações/verdades para as tecnologias 
de governo serem mais eficazes; trata-se, pois, de um conhecer para governar, e os 
discursos daí derivados implicam delimitações de como devem ser determinadas 
populações, produzindo formas de subjetivação. 

É válido destacar que, por mais que haja participação popular no Conselho 
Nacional de Assistência Social, é de responsabilidade da Administração Pública Federal 
a elaboração da Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, critérios de 
prioridade e de elegibilidade de serviços, padrões de qualidade de prestação de 
benefícios, serviços, programas e projetos, conforme consta no Artigo 19°, parágrafo II.  

Ainda sobre a instância da Gestão da Assistência Social, houve algumas 
mudanças na Lei Orgânica da Assistência Social em 2009 (pela Lei 12.101), que são de 
interesse desta pesquisa, como o fato de que o Conselho Nacional de Assistência Social 
é responsável, desde então, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, em suas ações de assistência. Isso faz com que tal Ministério (campo no qual 
foram encontradas Políticas direcionadas aos moradores de rua por esta pesquisa) se 
vincula a todo esse conjunto de princípios, diretrizes, objetivos, modos de gestão e 
atuação no qual a Assistência Social se constituiu no Brasil, caracterizado pelo duplo 
produzido pela articulação entre um Estado Econômico e Social.  

Quanto aos serviços, benefícios, programas e projetos em Assistência Social, a 
Lei Orgânica manteve-se próxima ao discurso dos objetivos da Assistência Social, no 
qual, por exemplo, teria direito ao benefício continuado de uma renda de um salário 
mínimo ao mês os portadores de deficiência ou idosos com idade acima de 70 anos. 
Interessante como o atendimento permanente ocorre apenas pelo viés da renda. No 
Art. 20, deixa-se claro que se considera pessoa com deficiência aquela que é 
incapacitada à vida independente e ao trabalho. Levanta-se, mais uma vez, a questão 
do capital humano como objeto de investimento do governo das vidas: aos que não se 
inserem dentro da capacidade-máquina em torno da qual o Neoliberalismo se organiza 
e fortifica, é dada uma renda mínima, talvez para conceder mínimas condições de vida, 
talvez para inserir essas pessoas no jogo da produtividade, ainda que pelo consumo, já 
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que o próprio consumo é uma forma de produzir – quem compra algo, produz sua 
própria satisfação (FOUCAULT, 2008a). Também nos casos de benefícios eventuais, os 
laços, enfraquecidos entre o cidadão e o meio social, são “fortificados” pela renda. 
Nestes casos de vulnerabilidade eventual, a prioridade de atenção continua sendo 
dada à criança, à família, ao idoso, ao portador de deficiência, à gestante, à nutriz e 
aos casos de calamidade pública, algo não muito distante do que foi posto na 
Constituição Cidadã em 1988, pelo objetivo de proteção a essas entidades. 

Outro traço da racionalidade Neoliberal para a concessão do benefício aos que 
não tem capacidades suficientes para trabalhar é o fato de, para tal, terem de se 
submeter a exames médicos, para a elaboração de laudos que confirmem sua 
incapacidade – isso demonstra o entrelace do governo das vidas (a política) e a ciência, 
mais especificamente as especialidades médicas (saber). De fato, para que se 
governem as vidas, é preciso que um conjunto de saberes que justifiquem as 
estratégias de poder sejam concomitantemente engendrados, para que seja dada 
sustentação às relações de poder estabelecidas (FOUCAULT, 1979).  

A Lei Orgânica da Assistência Social de 1993 atribui como serviços a atenção 
continuada que tenha como prioridade melhorias na vida da população, de modo que 
se mantenham respeitados os objetivos, diretrizes e princípios aqui já discutidos. É 
válido lembrar que, neste momento, nem todas as populações são inseridas nestes 
projetos, mas sim aquelas que se entendem como importantes de serem protegidas, 
cujas medidas de investimento são estratégicas por serem populações nas quais o 
governo das vidas é mais eficaz (crianças, adolescentes, gestantes, famílias, idosos, 
deficientes). Mesmo os serviços de acolhimento estão inscritos apenas para crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal ou social (Art. 23, Parágrafo Único). Ou seja, 
as pessoas em situação de rua ainda não eram tidas como campo de inteligibilidade 
para as Políticas Públicas.  

Acerca dos programas em Assistência Social, percebe-se que, além dos 
objetivos já mencionados, procuram a inserção profissional e social dos assistidos, e 
aos impossibilitados de trabalhar, resta o que já foi levantado como benefício 
continuado. 

Por fim, uma das características marcantes da Assistência Social no Brasil é as 
táticas de enfrentamento da pobreza, inseridas na Lei Orgânica pelos Artigos 25° e 26°. 
Essas estratégias reforçariam o caráter de Estado de Bem-Estar Social do Estado-Nação 
Brasileiro; contudo, é pelo investimento econômico-social que tal enfrentamento vai 
se constituir, pela concessão de subsídios financeiros e técnicos, de modo que as 
camadas populares tenham meios para ampliar sua capacidade produtiva e de gestão 
– veja o investimento no capital humano e nos sujeitos como empreendedores, 
gestores de si (FOUCAULT, 2008a) – para atingir condições de subsistência e qualidade 
de vida, algo forjado em um Estado Neoliberal. 

Em suma, a figura do duplo do Estado permanece. De fato, a questão da 
distribuição de renda aos que não se inserem na engrenagem capacidade-máquina 
parece ter um sentido caritativo, como se o Estado assumisse o papel que a Igreja teve 
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na Idade Média de ajudar aos pobres. Todavia, desde a Reforma Protestante a 
caridade aos pobres vem perdendo sua importância, e não mais a salvação das almas, 
mas o trabalho, vem assumindo cada vez mais o caráter de constituição dos sujeitos. 
Talvez o papel de tais Políticas seja, em vez de simplesmente “dar esmola”, reforçar as 
desigualdades do qual se alimenta o Neoliberalismo, não suprindo totalmente as 
necessidades reais de vida de determinadas populações, mas dando a elas condições 
mínimas para consumir. 

2.3 A POPULAÇÃO DE RUA COMO ACONTECIMENTO: LEI Nº 11.258, DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2005. 

Após a constituição da Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, e depois de 
uma série de exigências dos movimentos sociais brasileiros, que culminaram no I 
Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, em setembro de 2005, e na 
criação, em 25 de outubro de 2006, do Grupo de Trabalho Interministerial – GTI 
(conforme consta na Política Nacional para a Inclusão Social de Pessoas em Situação de 
Rua (2008)), com a finalidade de elaborar diretrizes técnicas e propor medidas 
necessárias para a criação de programas para população em situação de rua na 
organização dos serviços de assistência, o Estado se viu novamente perante a 
necessidade de atualizar seu pacto de segurança com a população, alterando a Lei 
Orgânica no que se refere ao acréscimo da População em Situação de Rua como foco 
dos investimentos dos serviços e programas em Assistência Social, em dezembro de 
2005, com a promulgação da Lei 11.258. Nela, o Art. 23 da Lei 8.742 é modificado em 
seu parágrafo único, o que implica a criação, a partir de então, de programas de 
amparo não só a crianças e adolescentes em condições de risco, mas também aos 
moradores de rua. Esta população passa a ser, neste momento, campo de visibilidade 
para as Políticas Públicas, e, por este motivo, torna-se também demanda para a 
elaboração de perfis epidemiológicos para o seu melhor governo.  

Neste sentido, podemos pensar os perfis epidemiológicos como tecnologias 
para melhor esquadrinhar a população a ser investida e, assim, governada. São, pois, 
estratégias biopolíticas essenciais para a atualização da governamentalidade. 

2.4 A PESQUISA NACIONAL SOBRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

A constituição do primeiro perfil epidemiológico da População em Situação de 
Rua foi elaborada durante o ano de 2007 e seus resultados foram publicados em abril 
de 2008 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008). Foi 
estipulado como universo da pesquisa os municípios com população igual ou superior 
a 300.000 habitantes, as capitais de estado e o Distrito Federal. Só não incluíram os 
municípios que já realizaram levantamento parecido anteriormente (Belo Horizonte-
MG, São Paulo-SP, Recife-PE e Porto Alegre-RS). Os resultados demonstraram que 
existem cerca de 45.000 pessoas em situação de rua no país, o que corresponde a 
0,061% da população das cidades investigadas. 

Segundo esta pesquisa, a população de rua é constituída por sujeitos que 
utilizam como moradia ou para passar a noite em locais 
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de tipos variados, situados sob pontes, marquises, viadutos, à 
frente de prédios privados e públicos, em espaços públicos não 
utilizados à noite, em parques, praças, calçadas, praias, 
embarcações, estações de trem e rodoviárias, a margem de 
rodovias, em esconderijos abrigados, dentro de galerias 
subterrâneas, metrôs e outras construções com áreas internas 
ocupáveis, depósitos e prédios fora de uso e outros locais 
relativamente protegidos do frio e da exposição à violência. São 
também considerados componentes da população em situação 
de rua aqueles que dormem em albergues e abrigos de forma 
preferencial ou ocasional, alterando o local de repouso noturno 
entre estas instituições e os locais de rua (META Instituto de 
Pesquisa de opinião, 2008)  

Outras características levantadas por este censo sobre a população em situação 
de rua: a maior parte da população de rua é formada por homens em idade produtiva, 
entre pardos (predominância), brancos e negros, alfabetizados em grande parte, cuja 
maioria prefere dormir nas ruas a instituições, porque se sentem com sua liberdade 
limitada nelas. O que mais causa, segundo essa pesquisa, a escolha pelas ruas são 
fatores relacionados a problemas em relações familiares, seguidos pelo uso de 
substâncias químicas e, por último, o desemprego. A maioria da população não é 
formada de migrantes, e possui parentes na mesma cidade; trabalham informalmente 
e apenas 21,9% possuem todos os documentos. Alimentam-se, em grande parte, uma 
vez ao dia e utilizam de postos de saúde e hospitais públicos quando precisam. 54% 
deles já sofreram discriminação. 

É importante salientarmos a força política da elaboração de perfis 
epidemiológicos nas Políticas brasileiras. O esquadrinhamento de determinada 
população por meio de técnicas específicas (como a do questionário reduzido à 
população de rua) desenha e delimita, a partir de um regime de veridicção, o que pode 
ou não ser incluído dentro dos trâmites do delineado, incluindo características e 
excluindo outras, determinando, posteriormente, quem deve ser investido e quem não 
deve. São os perfis epidemiológicos que circunscrevem territórios possíveis de 
conhecimentos da população, dentro de características específicas de normalidade e 
de anormalidade.  

De fato, se antes da Modernidade o anormal era aquele com características 
físicas monstruosas e incorrigíveis, a partir da governamentalidade, a figura do 
anormal representa aqueles que saem das normas e discursos socioculturalmente 
instituídos, ainda que minimamente, e são passíveis de correção por processos de 
normalização. Podemos dizer, pois, que a Modernidade é mais caracterizada por 
estratégias de inclusão do que de exclusão, por essa ação contínua de englobar todas 
as formas de subjetivação das diversas populações em tecnologias de governo. Neste 
sentido, os perfis epidemiológicos são tecnologias de inclusão. 
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Os padrões objetivos, dentro de uma racionalidade biomédica, que dão origem 
ao perfil epidemiológico dos moradores de rua nos trâmites mencionados, faz com que 
os discursos sobre a definição dessa população sejam tomados como verdades (um 
saber-poder), o que implica na produção de subjetividades. Assim, podemos dizer que 
o aparecimento desta forma de subjetividade “morador de rua” se engendra pelas 
lacunas de um discurso normativo de comportamento que recai sobre os corpos dos 
sujeitos e determina, a partir da Modernidade e por meio do desenvolvimento 
científico e de outros saberes, as formas possíveis de vida e passíveis de investimento 
do Estado. 

Podemos dizer, ainda, que a figura dos moradores de rua atrelada à do anormal 
a ser corrigido é um efeito deste duplo Estado Social e Econômico, que constitui como 
aberrações sociais os sujeitos que ferem a norma da primazia do trabalho, do 
progresso pelo investimento em si como empreendedor e do consumo (Estado 
Econômico); com isso, cria-se a necessidade de um Estado interventor que garanta a 
segurança da população normal e que inclua os excluídos aberrantes (Razão de Estado) 
(FOUCAULT, 2008b), normalizando-os por meio de estratégias de cuidado e de 
investimento na vida (Estado Social). 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi realizar uma breve análise das Políticas Públicas 
brasileiras direcionadas às pessoas em situação de rua. Para que isso acontecesse, 
escolhemos o caminho do esboço genealógico de tais políticas, no sentido de delinear, 
também, como são construídos os seus discursos sobre esses sujeitos, partindo do 
entendimento de que os discursos são práticas que performam realidades e são 
performados por elas.  

No decorrer de nosso percurso, percebemos a dupla face do Estado Brasileiro, 
Estado Social e Econômico, que, na maioria das vezes, se utiliza da face de Bem-Estar 
Social para atingir a atualização e fortificação da lógica neoliberal vigente. Contudo, 
notamos também que as Políticas Sociais têm dado importantes passos em direção a 
ações de cuidado com as populações mais vulneráveis, como é o caso da população de 
rua. Nossa hipótese é que sejam tentativas de reforçar os laços que aproximam o 
Estado de Direito da população, para salvaguardar seus pactos de segurança.  

A noção desse duplo Estado, acreditamos, tem como consequência a criação de 
outro duplo: um anormal que é também cidadão, e, ao mesmo tempo, não é uma 
coisa nem outra; temos aí a construção de subjetividades na fronteira entre a inclusão 
e a exclusão, ou melhor, subjetividades incluídas pela própria anormalidade. A 
problemática que isso pode acarretar é a da performação de sujeitos aparentemente 
filiados, mas por estarem sempre na fronteira entre o cuidado e a normalização, ainda 
se encontram em uma situação de vulnerabilidade. 
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RESUMO 

A comunicação tem como objetivo a problematização de um objeto de pesquisa - 
Hanseníase. Este objeto de pesquisa se constitui como um problema a partir da análise 
das práticas de cuidado voltadas para as pessoas que tiveram hanseníase. Em termos 
metodológicos significa traçar um caminho investigativo de como emergem e 
constituem estas práticas de cuidado junto a esta população. Tomando como 
analisadores as ferramentas teóricas de Giorgio Agamben, pode-se colocar em 
discussão que no século XIX, a hanseníase era evidenciada como lepra e tomada como 
uma punição divina. Neste sentido, a vida do hanseniano era tomada como vida não 
qualificada, a qual pode se classificar como Zoé, uma vida desqualificada, vida nua, 
diferente de uma Bios que seria a vida do cidadão, a vida qualificada. Esta Zoé só passa 
a ser qualificada quando em contato com o poder, este que se forja pelo sistema de 
saúde. A emergência de práticas de saúde para a população com hanseníase se 
direciona a um tipo de investimento que é realizado na vida desta população, 
entretanto, no momento em que o risco de contágio não é mais iminente, cessa o 
investimento nesta vida, tornando possível enunciar e visibilizar que se não fosse fato 
de ser uma doença infectocontagiosa não haveria interesse nesta vida nua. 

 

Palavras-Chave: Hanseníase; práticas de cuidado; vida zoé, vida abandona; estado de 
exceção. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O trabalho aqui busca problematizar um objeto de pesquisa, a hanseníase, 
como parte de uma pesquisa do Programa de Mestrado em Psicologia da Saúde, 
UCDB. A construção do objeto refere-se às práticas de cuidado que se voltam para as 
pessoas que tiveram hanseníase.  

A aproximação com o objeto se deu a partir de práticas de estágio em 
Psicologia no campo das políticas públicas em uma Unidade Básica de Saúde do 
município de Campo Grande - MS, onde foi possível escutar diversos discursos sobre 
certa população que teve hanseníase. Dentre estas enunciações emergiu certo 
estranhamento ou incomodo com as ações de cuidado que se direcionavam para esta 
população. Além disso, anterior a esta pesquisa, havia sido desenvolvido um projeto 
de pesquisa que teve sua temática voltada para o cuidado, no caso o cuidado 
domiciliar. Estas duas experiências fizeram com que emergisse o interesse pela 
temática. 

 A investigação, como um processo de reflexão tem por finalidade produzir 
conhecimento científico sobre esta população, bem como, buscar novas formas de 
pensar as práticas de cuidados com as pessoas que tiveram hanseníase no que tange o 
campo das políticas públicas. 

 A constituição do caminho a ser percorrido para o desenvolvimento da 
pesquisa se inicia na construção do problema de pesquisa, sendo que este tornará 
possível pensar mecanismos e instrumentos que direcionarão a pesquisa. O processo 
de construção da narrativa do objeto, ou do problema de pesquisa se encontra 
diretamente relacionado com o campo epistemológico utilizado para pensar o 
caminhar na pesquisa. Será necessário encontrar um fio condutor epistemológico, um 
campo de saber (FOUCAULT, 2003a) para respaldar o objeto de pesquisa. 

Pensar o método, a trajetória metodológica é pensar a teoria, é pensar dentro 
da teoria, o método nada mais é do que evidenciar como o pensamento foi posto em 
prática. (FISCHER, 2007). Ao fazer pesquisa quando se pergunta sobre algo, 
defrontamos-nos com as teorias, com o marco teórico que nos permite pensar o 
problema de pesquisa. Não é simplesmente relatar o que já foi dito, ou fazer uma 
história da teoria. É preciso trazer o campo epistemológico fazendo as amarrações e 
articulações necessárias com o campo social.  

Toda pesquisa tem como ponto de partida certo tipo de experiência, e deve 
problematizar a experiência a partir do estudo do conhecimento, transformá-la em 
uma episteme. O tipo de problematização se altera de acordo com a aquilo que estiver 
em jogo, dos campos de saber que o circunscrevem. (FOCAULT, 2003a). Neste sentido 
a trajetória se deu na problematização da experiência com determinada população, 
pessoas que tiveram hanseníase, com determinado assunto, práticas de cuidado, para 
enfim, chegar a uma enunciação do problema de pesquisa, para assim poder colocar 
em discussão e análise. Foi algo que brotou da experiência que não foi possível 
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compreender ou que causou certo estranhamento e que diante de um projeto de 
pesquisa possa fazê-lo compreensível e visível.  

Neste projeto o caminho investigativo que se delineia implica uma pesquisa-
intervenção, por meio de uma observação-participante. Sendo que o objeto de 
pesquisa, também é observador ativo, e neste encontro com o pesquisador produzem 
outros sentidos forjando redes de conversação que podem ser transformadas a partir 
de novas conexões, novos encontros. Nessa posição podemos pensar a autoria, não 
somente como produção subjetiva do pesquisador como também dos sujeitos 
pesquisados. E aqui o próprio método é uma intervenção, no sentido de propor a 
possibilidade do exercício da posição de observador, de autoria. Todo pesquisar é uma 
intervenção, criação de sujeitos, objetos, conhecimentos, territórios de vida. 
(MARASCHIN, 2004). 

Neste sentido a pesquisa-intervenção entra como fundo para o método 
cartográfico. Como corroboram Passos e Barros (2009) “A diretriz cartográfica se faz 
por pistas que orientam o percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do 
processo do pesquisar sobre objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados.” 
(p.17). A experiência do saber trazido pelo pesquisar e intervir permitirá colher pistas e 
desenhar não somente o problema de pesquisa a partir desta experiência da realidade, 
mas também por meio do diário de campo, que será, a partir da perspectiva da 
etnografia, um instrumento metodológico de investigação, de rastear e tatear os 
elementos processuais que fazem ver e falar, compostos por linhas de força, regiões 
de visibilidade, enunciabilidade e subjetivação.  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Hanseníase que antes de século XIX, era conhecida e denominada como lepra. 
De acordo com a lepra bíblica, os indivíduos acometidos por esta enfermidade eram 
considerados pecadores, então, afecção era uma forma punitiva de Deus, como uma 
forma de pagamento divino pelos pecados cometidos. A doença pode ser encarada 
sobre uma perspectiva de profanação, ao qual acaba por tirar algo do mundo divino e 
o coloca no mundo. (Browne, 2003). 

 Devido a isto, se distancia de qualquer perspectiva que se direcione a lógica de 
tratamento médico, e as pessoas acometidas pela hanseníase, passam a serem 
isoladas/excluídas, não só pela probabilidade de contágio, mas também devido à 
aparência física predominante que a enfermidade traz como sequela. Torna-se uma 
vida que não tem qualificação, a qual pode se classificar partir da Grécia Clássica como 
uma vida Zoé de acordo com Giorgio Agamben (2010).  Ou ainda se tomarmos Michel 
Foucault (2003b) uma vida de homens infames, a qual só se torna possível de aparecer 
mediante o contato com o poder (FOUCAULT, 2003a), e estas relações de poder e 
saber que se criam pelo sistema de saúde, ou seja, este será a superfície de contato 
com o poder. 

 Essa vida infame, que traz características específicas inscritas à pele vai se 
constituindo mediante taxionomias que acabam por regular a vida desta população, 
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traçando marcas identitárias e caracterizando um perfil epidemiológico. Este por sua 
vez, vem de certa maneira assombrar aquilo que não é, e nem parece óbvio, 
constituindo singularidades, o diferente, tornando-se o anormal, do qual todos se 
ocupam dele, mas ao mesmo tempo, ninguém se ocupa dele. (ALBUQUERQUE JR., 
2009).  

Talvez seja importante em um primeiro momento, tentar circunscrever não 
somente, o campo epistemológico o qual permitirá constituir um jogo com o objeto de 
pesquisa, mas também o campo que figura o fundo de problema de pesquisa que está 
sendo construído, o campo da Psicologia e Saúde. 

A construção deste problema de pesquisa constitui-se no campo da Psicologia e 
Saúde. Este por fim é um campo novo, sobretudo como campo de pesquisa, isto por 
um lado, traz algo de interessante. Permite a construção e o pensar de novas ideias, 
um espaço de criatividade.  

É em um terceiro elemento, é na fronteira entre a Saúde e a Psicologia, que vai 
se constitui o campo que de fundo vai interrogar o meu objeto de pesquisa, e esta 
fronteira é espessa. Então, faz-se necessário a movimentação entre estas fronteiras e 
principalmente, o mover-se na fronteira. 

A fronteira se constitui em regiões de visibilidade das relações de poder, uma 
força sobre outra força possível, produzindo novas regiões de enunciabilidade e 
dizibilidade forjando regimes de verdades sobre um campo que não é somente Saúde 
ou simplesmente Psicologia, e sim Psicologia e Saúde. 

A construção do conhecimento na fronteira se dá por meio da 
interdisciplinaridade, criando a todo instante, novos observáveis. E é sobre estas que 
vai se constituir o problema de pesquisa, este que se torna um modo de olhar e de 
produzir conhecimento a partir do que vemos na realidade, neste campo do inter, no 
campo da fronteira. Neste sentido, a forma de pensar a pesquisa se dá pela afetação, 
relação de interrogação - o que é isto que esta se apresentando na realidade. Uma 
relação de estranhamento com algo, que se encontra na fronteira e no campo 
epistemológico que guia a forma de olhar o objeto. 

No que diz respeito ao meu objeto de pesquisa a fronteira se apresenta na 
correlação do campo Saúde no que tange as práticas de cuidado com as pessoas que 
tiveram hanseníase e a Psicologia no que se refere às práticas como constituição se si a 
partir desta taxionomia. O campo epistemológico que vai permitir circular e me 
movimentar dentro desta fronteira serão as ferramentas conceituais de Giorgio 
Agamben, Michel Foucault e textos afins sobre a Psicologia da Saúde. 

2.1. DESENHO DO OBJETO DE PESQUISA A PARTIR DE GIORGIO AGAMBEN 

A vida da pessoa com hanseníase pode ser caracterizada como uma vida Zoé, 
uma vida desqualificada, vida nua (este é um tipo de vida que Agamben aponta a partir 
da Grécia Clássica que se referia a uma vida ampla, incluindo crianças, mulheres, 
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escravos, animais, vegetais, ou seja, a vida em geral), diferente de uma vida Bios que 
seria a vida do cidadão, a vida qualificada. (SCISLESKI; GUARESCHI, 2011). 

Uma vida desqualificada que era literalmente excluída e isolada e que devido à 
série de acontecimentos, que dizem respeito ao nascimento de um biopoder 
(FOUCAULT, 2003c), passa a ser incluída pela exclusão por meio do sistema de saúde. 
Em razão disto, emerge uma questão que se direciona a que tipo de investimento que 
é realizado na vida desta população. 

Em decorrência de relações de poder, que se forjam em um biopoder, o qual 
investe em tratamentos medicamentosos extensos para a cura da enfermidade. Sendo 
assim, a doença em si pode vir a não existir mais em termos biológicos, mas ficam as 
sequelas físicas, inscritas na pele, e todo estigma da exclusão/isolamento, o que torna 
as pessoas que tiveram hanseníase vulneráveis, visto as possíveis incapacidades 
temporárias ou permanentes que a afecção pode causar.  

Já que o risco de contágio não é mais iminente, pois essa vida é possível de ser 
classifica com uma vida Zoé, que ninguém se interessaria se não fosse o fato de ser 
uma doença infectocontagiosa, torna-se uma vida nua, desprotegida, e que em um 
determinado momento teve direito a um investimento na vida, mas que por fim acaba 
por ser abandonada.  

Uma vida que entra para marcar sua saída, um investimento, no que diz 
respeito ao tratamento, e principalmente, com relação à prevenção. Esta questão 
talvez se refira ao investimento em uma vida nua, para que esta não atinja a vida Bios, 
a vida qualificada. Visto que as ações voltadas para a promoção de saúde, dentro de 
um modelo de saúde, na qual se busca produz novas possibilidades e condições não 
somente de saúde, mas de vida e certos modos de viver, não toma forma para as 
pessoas que tiveram hanseníase, esta vida se figura dentro de um estado de exceção. 
(SCISLESKI; GUARESCHI, 2011). Tomando desta forma, temos então uma política de 
segregação, política de segurança e não uma política de saúde, mas que dá ênfase no 
discurso de saúde, cujo objetivo seria tirar este sujeito de circulação para que este não 
prejudique o restante da população. 

Neste sentido pode-se questionar sobre: como emergem as práticas de cuidado 
em saúde mediante o perfil epidemiológico das pessoas com hanseníase? Como se dão 
as práticas de cuidado com as pessoas que tiveram hanseníase? Que tipos de práticas 
são estas e quais são os regimes de verdades que as sustentam e fundamentam? 
Como esta população específica se constitui a partir destas práticas? Quem tem direito 
à saúde? Quem são os sujeitos de direito? Como esta vida entra com o direito à saúde? 

Estas perguntas que vão emergindo não são enunciadas a fim de serem 
respondidas, ou então de buscar respostas, mas sim como forma de agenciamento de 
pistas para investigação, sendo que uma vai direcionando a outra, como uma rede, 
traçando um caminho/percurso investigativo e metodológico para pensar a construção 
do meu problema de pesquisa, metodologicamente é o que podemos chamar em uma 
pesquisa de questões norteadoras. 
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2.2. RASTREIOS CONCEITUAIS A PARTIR DE MICHEL FOUCAULT 

As relações de poder e campos de saber que circunscrevem as enunciações 
sobre as pessoas que tiveram hanseníase, vão constituindo um desdobramento, uma 
dobra que inflexiona para o sujeito como características de constituição de si 
(FOUCAULT, 2010). 

 Este campo de enunciabilidade e visibilidade criam condições de possibilidades 
que torna possível certo discurso sobre esta população, este como elemento 
estratégico das relações de poder (FOUCAULT, 2003c), configurando formas de 
subjetivação e o tipo de investimento que se voltará para a população que teve 
hanseníase.   

Como já mencionado, a vida destes homens infames que somente se tornam 
possíveis de iluminar mediante o contato com o poder, que se forja pelo sistema de 
saúde. A biomedicina se abre como região de visibilidade e dizibilidade que recai sobre 
a forma como se constitui a relação com o humano, torna-se uma estética do corpo, 
trazendo traços característicos de normalidade, e a formação de certas categorias. 
(CAMARGO JR, 2005). 

As pessoas que tiveram hanseníase que trazem características de 
singularidades, acabam sendo pensadas em categorias diferentes ao da norma, por 
fim, atribui-lhe a taxionomia de anormal (FOUCAULT, 2010). Este que foge da norma e 
começa a aparecer no cotidiano evidencia a necessidade de certos investimentos de 
regulação e normalização, deixando de lado a questão de exclusão e o isolamento. 

Os investimentos caracterizam-se como um biopoder que opera com duas 
estratégias distintas, porém articuladas, a anátomo-política e a biopolítica. A anátomo-
política demarca o normal do anormal prescrevendo certos tipos de conduta de 
comportamento. Já a biopolítica que irá fomentar a vida, mas não se trata de qualquer 
tipo de investimento na vida, já que o poder passa o operar em sua positividade de 
fazer viver e deixar morrer e não mais em uma lógica de soberania de fazer morrer e 
deixar viver. Pautado nesta lógica de governo vão ser direcionadas determinadas 
tecnologias para governar a população, bem como a população que teve hanseníase, 
que vai ser investida por certas práticas especificas de governo, o que denominamos 
de governamentalidade. 

Há certo investimento no que se refere às práticas de cuidados preventivos e 
reabilitação, no que diz respeito aos cuidados com as sequelas e até mesmo durante 
todo o processo terapêutico/medicamentoso da doença da hanseníase. As Políticas 
Públicas que se voltam à população que antes era literalmente excluída, isoladas do 
corpo social, mas que a partir de um determinado tempo-espaço, no qual se tornou 
possível certos conjuntos de acontecimentos e campos de enunciabilidade, fez-se com 
que emergisse um investimento na vida das pessoas com hanseníase. As ações e 
políticas em saúde que se voltam para as pessoas com hanseníase pautam-se na cura 
da doença e na possível reabilitação das sequelas, na prevenção principalmente no 
que diz respeito às reações hansênicas, sendo que a prevenção ainda é tomada como 
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um sintoma do modelo de saúde voltado para ausência de doenças, pois seu objetivo é 
em prevenir a doença, ou novas reincidências.     

Pode-se analisar este tipo de investimento dentro da lógica de racismo de 
estado (Foucault, 2005), mas não no direcionamento do que se refere a raça, mas a 
uma questão biológica, que em prol de uma razão de estado,  no qual se investe até 
certo ponto, como estratégia de fortalecimento do Estado. Ou seja, um investimento 
que visa o fortalecimento do Estado, a proteção da população que pode fortalecer o 
Estado, mas que a partir do momento em que isto não é mais um motivo de 
implicação, o investimento cessa, e em avaria de um fazer viver,  se inicia um deixar 
morrer, já não são fomentadas práticas de promoção à saúde que se volte para a 
população que teve hanseníase, que visem possibilidade e melhores condições de vida 
e de modos de existência. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O texto em si constitui um modo de agenciar a forma de pensar, o um 
problema de pesquisa. O campo aberto que configura Psicologia e Saúde permite 
explorar dentro da perspectiva de fronteira, do interdisciplinar, amalgamando-se com 
um campo epistemológico que percorrido junto ao autor Michel Foucault e agora na 
tentativa de articular ainda algumas ferramentas conceituais de Giorgio Agamben para 
pensar o objeto de pesquisa. 

 As práticas de cuidado com as pessoas que tiveram hanseníase constituem-se 
mediante região de saber e poder, as quais circunscrevem, formas de  
governamentalidade, e acabam por justificar o investimento em certas tecnologias de 
cuidado ou não na vida desta população. As políticas são direcionadas aos que fogem 
da norma para proteger o que esta dentro da norma, neste sentido, o conceito de 
anormal não esta apenas no que ele é, mas no perigo que este sujeito representa. 
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RESUMO 

A tradução do direito à saúde é centrado como uma das garantias sociais prioritárias 
asseguradas pela Constituição Federal de 1988, e resguardada desde a declaração 
universal de 1948, cabendo ao Poder Público tutelar o acesso universal e igualitário 
dos cidadãos, de forma digna, aos meios de tratamento, ações e serviços de saúde. Os 
avanços nas pesquisas e tecnologias evidenciaram possibilidades latentes que 
emergem ao cidadão a busca pela devida concretização de seu direito, por vezes 
assegurado por meio do ingresso à justiça. Neste contexto paradigmas envolvendo a 
bioética e o biodireito busca aquilatar certo grau de harmonização normativo que 
possa justificar uma tutela em caráter universal, respeitando o pluralismo que envolve 
a temática dos direitos fundamentais. Num contexto de regulação jurídica, avanços 
biotecnológicos sem precedentes foca um universalismo que delimita o papel da 
bioética provendo um cerne para o biodireito permear acesso aos quais contemplem a 
gama pluricultural, com indicações morais e o respeito a hegemonia individual. O 
presente trabalho traça uma reflexão acerca dos desafios da bioética e da 
judicialização na efetivação dos direitos fundamentais inerentes a pessoa humana. 

 

Palavras - chave: Bioética. Biodireito. Direitos humanos. Judicialização da saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde 1971, quando apareceu o vocábulo “bioética” no artigo escrito pelo 
oncólogo Van Rensselaer Potter, da Universidade de Wisconsin (EUA), com o título The 
science of survival, e no ano seguinte, no volume do mesmo autor com o título 
Bioethics: bridge to the future, esse nome teve um rápido e grande sucesso. 

Os avanços biotecnológicos obtidos no século XX, principalmente com a 
Engenharia Genética, foram de tal magnitude que já é corrente o entendimento de 
que, se o século XX foi o século da Física, o século XXI será da Biologia. A Biotecnologia 
e a Engenharia Genética trouxeram para a realidade social o que antes parecia ser 
pura fantasia: a possibilidade de reorganizar geneticamente o homem e a natureza, 
misturar espécies antes incompatíveis entre si, enfim, abre caminho para que se possa 
modificar completamente o mundo como conhecido. 

As contínuas e rápidas transformações da realidade despertam inéditas 
inquietações, que cabe aos pensadores e pesquisadores do Direito arrostar, inclusive 
e, principalmente, para fornecer novos parâmetros de conduta. 

As novas biotecnologias e as investigações e descobertas mais recentes das 
ciências biológicas demandam os estudos da Bioética e de Biodireito, sob a perspectiva 
da teoria dos direitos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana. O 
ser humano volta a preocupar-se, agora através das lentes das novas descobertas 
tecnológicas, com questões como o início e o fim da vida e inseminação artificial, bebê 
de proveta, aborto, morte encefálica, doação de órgãos, eutanásia, dentre tantas 
outras, que não se resolvem sem o recurso às investigações filosóficas. 

A bioética trazida pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 
(DUBDH), concentra-se nos aspectos relativos à responsabilidade social, trazendo em 
seu contexto, valiosa contribuição para as pesquisas científicas e tecnológicas, bem 
como, a importância do individuo gozar de sua liberdade, através de orientações éticos 
que respeitam a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades essenciais. 
Em seus princípios,ressalta o respeito à autonomia dos indivíduos sem distinção, onde 
todos devem se beneficiar dos padrões éticos na medicina e na vida. A investigação 
da interface entre bioética e Direitos Humanos contribui para a  solidificação 
de ambos os saberes, bem como para estudos cujo objetivo atravessa a 
bioética e os Direitos Humanos. A Bioética é uma ciência vulnerável que 
comporta uma gama de significados, possibilidades e particularizações, uma 
vez que a condição humana propicia situações cotidianas de exposição a riscos 
das mais distintas origens, naturezas, circunstâncias etc.Temas como Bioética, 
eugenia, clonagem, testes genéticos, pesquisas com seres humanos e transgênicos, 
povoam nosso dia a dia, trazendo à tona inúmeros questionamentos sobres os limites 
que podem ou devem ser impostos a estes conhecimentos científicos. As 
preocupações giram em torno das consequências da aplicação da Biotecnologia e 
Engenharia Genética para o meio ambiente, os destinos da vida humana no planeta e 
os danos que podem advir do uso indiscriminado da manipulação genética. 
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Para tentar responder aos questionamentos específicos sobre a posição do 
Direito e dos juristas nestas mudanças sociais e científicas, Carlos Maria Romeo 
Casabona146 reflete que estes encontram cada vez mais obstáculos a ser enfrentados, 
quando da analise uma realidade social nova e, principalmente, quando o surgimento 
deste está condicionado de modo decisivo aos avanços científicos ou tecnológicos. 
Para transpor estas dificuldades e não ficar frustrados diante do novo, a ciência do 
Direito e seus aplicadores deve adicionar aos seus conhecimentos técnicos, um 
conhecimento prévio: o de captação dos aspectos mais relevantes dessas inovações ou 
descobertas e sua real incidência sobre a vida humana. A partir do conhecimento das 
mudanças biotecnológicas o jurista estará preparado para discutir este conhecimento 
e avaliar qual será sua conduta frente a este. Sua intervenção deve servir para garantir 
a convivência e a paz social, resolver os conflitos onde eles surjam e proteger os 
valores individuais e coletivos mais importantes para esta, sejam estes já reconhecidos 
(bens jurídicos) ou novos, que necessitem de identificação e merecedores de proteção. 

Todas estas questões devem ser analisadas pensando-se, também, no direito 
fundamental à criação e à produção científica e a proteção da propriedade intelectual, 
sendo que as limitações ou proibições devem ser determinadas a partir de colisões 
com direitos fundamentais, bens jurídicos constitucionalmente ou instrumentos 
jurídicos internacionais, inclusive as declarações de direitos humanos. 

 
2 BIOÉTICA 

A clara distinção entre os valores éticos, que fazem parte da cultura humanista 
em sentido lato, e os fatos biológicos está na raiz daquele processo científico-
tecnológico indiscriminado que, segundo Potter, põe em perigo a própria humanidade 
e a própria sobrevivência sobre a terra. O único caminho possível de solução para essa 
iminente catástrofe é a constituição de uma ponte entre as duas culturas: a científica e 
a humanístico-moral. Em outros termos, a ética não deve se referir somente ao 
homem, mas deve estender o olhar para a biosfera em seu conjunto, ou melhor, para 
cada intervenção científica do homem sobre a vida em geral. A bioética, portanto, 
deve se ocupar de unir a “ética” e a “biologia”, os valores éticos e os fatos biológicos 
para a sobrevivência do ecossistema como um todo. O “instinto” de sobrevivência não 
basta: é preciso elaborar uma “ciência” da sobrevivência que o autor identifica com a 
bioética. 

Trata-se de superar a tendência pragmática do mundo moderno, que aplica 
imediatamente o saber sem uma mediação racional e, muito menos, moral: a 
aplicação de todo conhecimento científico pode ter, de fato, consequências 
imprevisíveis sobre a humanidade, até por efeito da concentração do poder 
biotecnológico nas mãos de poucos. 

                                                           
146
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Outra característica do pensamento bioético é que essa nova reflexão deve se 
ocupar, ao mesmo tempo, de todas as intervenções na biosfera e não apenas das 
intervenções sobre o homem. Há, portanto, uma concepção mais ampla em relação à 
ética médica tradicional. 

 
2.1PRINCÍPIOS BIOÉTICOS 

Responder aos problemas apresentados pelo progresso científico significa 
repropor a pergunta sobre o valor da pessoa, sobre suas prerrogativas e sobre seus 
deveres. 

O valor fundamental da vida, o valor transcendente da pessoa, a concepção 
integral da pessoa, a relação entre pessoa e sociedade são pontos de referência para a 
bioética. Estes valores deverão ser confrontados e compostos com os problemas 
emergentes do desenvolvimento da ciência biomédica, que, apesar do entusiasmo 
provocado pelas suas recentes descobertas, não pode esquecer-se dos desafios das 
doenças não dominadas, da prevenção dos males provocados pela própria sociedade 
tecnológica e gerados pela exploração ecológica. 

Outro aspecto importante da Bioética é que ela não está restrita às Ciências da 
Saúde. Ela, desde que surgiu, quer olhar para a vida e para tudo, para todas as áreas 
do conhecimento que, de uma forma ou de outra, tem implicações sobre a vida de 
todos nós. A sua atuação tem a ver com a vida. Por essa razão, nas sociedades 
constituídas para estudos de bioética, nos congressos de Bioética, não se vê a 
hegemonia dos médicos, dentistas, enfermeiros ou profissionais das áreas de saúde. 
Encontramos também, juristas, filósofos, sociólogos, psicólogos, teólogos, 
economistas, entre outros. Então, o verdadeiro enfoque da Bioética é o enfoque 
interdisciplinar. Isso significa que devemos pensar diferente do enfoque multidisplinar, 
tão conhecido de todos nós a partir das nossas tradições universitárias, principalmente 
no Brasil. Multidisciplinar é sinônimo de um amontoado de diferentes profissionais, de 
diferentes formações, que não interagem entre si. 

A Bioética tem uma proposta interdisciplinar de integração entre as disciplinas. 
Falam alguns até mesmo de um outro termo. Falam em “transdisciplinar”, que requer 
uma unificação conceitual entre as disciplinas. Mas para isso é preciso pensar a partir 
de um novo paradigma para a ciência e para o conhecimento É difícil entender esse 
transdisciplinar dentro da nossa formação cartesiana de disciplinas distintas, que são 
consideradas, erroneamente, como disciplinas totalmente independentes e isoladas, 
que mascaram a unidade da ciência. O que parece evidente nesse modelo de ciência, 
em que, com certeza, todos foram formados, é de se vivenciar uma total solidão na 
práxis. Isso gera tensão resultante do isolamento na tomada de decisões éticas. 
Também gera ou reforça o desagregamento da atividade profissional. 

 
2.2 EPISTEMOLOGIA DA BIOÉTICA 
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Van Rensselaer Potter II (1911-2001) foi um bioquímico norte-americano que 
dedicou a sua carreira científica à investigação do câncer, alcançando o status de 
Professor Emérito de Oncologia da University of Wisconsin–Madison, na qual lecionou 
por mais de cinquenta anos (p. 1724) 147.Além disso, consagrou-se pela criação e 
desenvolvimento de um novo campo do saber: a Bioética. Esse neologismo foi 
utilizado, pela primeira vez, por Potter, em 1970, nos artigos Bioethics, science of 
survival e Biocybernetics and survival. A essência dessas ideias foi retomada, em 
janeiro de 1971, no livro Bioethics: bridge to the future, também de sua autoria (p. 
368) 148. 

A evolução da Bioética, segundo Potter (p. 370-3), passou por três estágios, 
compreendendo desde a criação do neologismo à sua estruturação doutrinária. Na 
primeira fase de seu pensamento, Potter (p. 1)¹ propôs a Bioética Ponte, uma nova 
disciplina para a construção de uma ponte entre duas culturas incomunicáveis, 
Ciências e Humanidades, ou, mais especificamente, uma ponte entre ciências 
biológicas e ética  por isso, Bioética. 

No entanto, quando os artigos Bioethics, science of survival e Biocybernetics 
and survival, publicados em 1970, e o livro Bioethics: bridge to the future, publicado 
em 1971, foram divulgados pela Revista Time, em 19 de abril de 1971, poucas pessoas 
preocuparam-se com o significado do neologismo Bioético. Consequentemente, o seu 
significado original foi modificado. Os especialistas em ética médica, por exemplo, 
readequaram-no para designar as questões éticas da biomedicina, ou seja, 
restringiram-no à ética clínica (p. 370). 

Para diferenciá-las, então, Potter desenvolve a Bioética Global a, a partir da 
noção de Bioética Ponte: A função da ‘Bioética Ponte’ torna-se construir pontes em 
direção a cada uma das especialidades e pontes entre as especialidades para possíveis 
desenvolvimentos de uma Bioética Global, que vê o bem-estar humano no contexto do 
respeito pela natureza (p. 372) 149. 

Nessa segunda fase do pensamento, portanto, a Bioética Global é considerada 
um sistema ético global, que une a ética médica à ética ambiental, mediante a Bioética 
Ponte. 

Contudo, “na década de 90, uma série de dilemas éticos levou a conclusão de 
que uma ponte entre ética médica e ética ambiental não era suficiente” (p. 
373).Reconheceu-se, pois, a necessidade de que todas as éticas precisariam ir além de 
seus dilemas imediatos e ampliar as suas obrigações em longo prazo. 

Lançava-se a ideia básica de Bioética Profunda, concebida por Peter J. 
Whitehouse e fundada na Ecologia Profunda de Arne Naess, terceira e última fase do 
pensamento potteriano. Essa perspectiva considera a Bioética como uma “nova ciência 
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ética que combina humildade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar, 
intercultural e que potencializa o senso de humanidade”. 
 

2.3 O DESENVOLVIMENTO DA BIOÉTICA  

Determinados acontecimentos da década de 60 marcaram o nascimento da 
bioética: a primeira seção de hemodiálise feita pelo Dr. Belding Scribner e a 
consequente atuação do Comitê de Seattle que decidia “quem vive e quem morre”; as 
pesquisas médicas com negros e pobres que impulsionaram a elaboração de códigos 
de ética (Caso Tuskegee). Entretanto, o conteúdo do que hoje entendemos como 
bioética vem sendo desenvolvido há muito tempo. Observe-se, p.ex., que os 
conhecidos princípios da bioética como a beneficência e não maleficência busca sua 
fonte em Hipócrates; ou, então, os abusos cometidos por profissionais da saúde 
durante a 2ª Guerra Mundial. Fica claro que assim como os direitos humanos, a 
bioética é uma construção histórica que vai se lapidando e finalmente é nominada e 
conceituada. Deve-se ao oncologista americano Van Rensealler Potter, já na década de 
70, as primeiras noções de bioética, tais como: “ciência da sobrevivência”, aliando 
conhecimento biológico e valores humanos.  

Mas é pertinente perguntar: quais as causas possíveis da bioética ou quais as 
inovações e exigências que prepararam o terreno para a ascensão da bioética? 
Podemos resumir em duas causas básicas: 1) o próprio desenvolvimento dos direitos 
humanos, principalmente a já aludida “internacionalização dos direitos humanos” a 
partir de 1948, visto que, de um lado, tivemos a dimensão dos danos que podem ser 
provocados à pessoa humana, com o suplício promovido pelos nazistas e a hecatombe 
atômica promovida pelos americanos; 2) o desenvolvimento técnico-científico, o qual 
possibilitou tanto descobertas como acelerou técnicas e procedimentos relativos à 
saúde e ao tratamento das pessoas: a “medicalização da vida” 150. 

A partir de 1948, ocorre a reafirmação dos direitos humanos construídos até 
aquele momento, dados a característica da indivisibilidade e a vinculação da 
comunidade internacional às normas e objetivos delineados pelo conjunto de 
documentos que começou a se formar como, p.ex., a DUDH e os dois pactos de 1966, 
os quais formam a Internacional Bill of Rights. Enfim, há a explicitação e a consolidação 
de uma consciência ética universal151·, revelada no próprio preâmbulo da DUDH 
mediante a inserção da dignidade como base axiológica do sistema dos direitos 
humanos. Paulatinamente, à medida que o aludido sistema vai-se formando, temos a 
participação dos Estados na ordem internacional, a inter-relação do sistema com as 
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Constituições dos Estados, o crescente conhecimento e informação sobre este 
conjunto de direitos de todos, sem qualquer restrição ou discriminação. Bobbio afirma 
que, pela primeira vez, temos uma espécie de consenso internacional escrito e 
positivado sobre direitos humanos, o que reflete uma espécie de síntese dialética 
entre o jus naturalismo e o jus positivismo152.  

A relação com a bioética é clara: no momento em que temos direitos humanos 
universais, os abusos, lesões e ofensas à dignidade da vida no âmbito das áreas da 
saúde tornam-se mais evidentes e suscetíveis de proteção. De outra forma, podemos 
afirmar que ambas as construções teóricas se tocam num ponto: a ética.  

Na teoria dos direitos humanos, a história da ética é revista para chegarmos ao 
que foi chamado de “consciência ética universal” 153.  

 A bioética surge, então, frente ao rápido desenvolvimento tecnológico e aos 
novos dilemas surgidos. Deve-se destacar que a bioética é uma ética aplicada, ou seja, 
passa-se à aplicação prática de teorias filosóficas no âmbito das ciências da vida e da 
saúde. Assim são os exemplos dos comitês de ética em pesquisa e dos comitês de 
bioética dos hospitais. Há método, discussão e pareceres sobre situações e decisões 
envolvendo, principalmente a vida: início e fim da vida (aborto e eutanásia); pesquisa 
com seres humanos; reprodução humana assistida e a questão dos embriões 
excedentários; o mapeamento genético, a manipulação de células germinais e a 
clonagem. O velho direito à vida está frente a novos desafios. 

Das suas origens até os nossos dias, a bioética passou por várias fases ou 
períodos. Desde o período de consolidação como disciplina até investigações recentes 
sobre os tipos e os fundamentos da bioética. Um exemplo claro desta transição é o uso 
dos princípios fundamentais da bioética: beneficência e nãomaleficência; autonomia e 
justiça, os quais eram primeiramente, como se disse, princípios fundamentais ou gerais 
da bioética, derivados do Relatório Belmont. Após críticas sérias à elaboração e à 
admissão destes princípios gerais, ou se deixa de lado os princípios ou se qualifica a 
bioética de “principialista”. Nesta outra fase, temos uma pluralidade de “bioéticas”. 
Em outras palavras, precisamos adjetivar a bioética para sabermos de qual tipo de 
bioética estamos falando. Este adjetivo depende de vários fatores, como p.ex., (a) o 
país de origem e a tradição: europeia, americana, latino-americana; (b) o método ou o 
paradigma de abordagem: principialista; liberal; cuidado. 

Em suma, a bioética, conforme o seu conceito geral, envolve uma variedade de 
metodologias éticas num contexto multidisciplinar, mas, aqui, podemos assinalar que 
em qualquer abordagem ou classificação da bioética está presente a temática dos 
direitos humanos e dos direitos dos animais, sendo que ambos podem ser articulados 
mediante a observação acurada de outro tema caro à bioética, desde sua origem: o 
ambiente. 
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3 BIOÉTICA E DIREITO 

Diante da exigência de uma abordagem interdisciplinar, urge interrogar: faz-se 
necessária a construção de uma nova disciplina jurídica para uma interface com a 
Bioética, ou as ramificações atuais do Direito das quais indagasse capacitação para 
tanto. 

Basicamente, existem duas correntes contrapostas para essa indagação: a 
primeira defende a necessidade e a existência autônoma de um novo ramo/campo do 
Direito o Biodireito; e a segunda rejeita esse termo e prefere simplesmente a 
expressão Bioética e Direito. 

Segundo a nova enciclopédia da bioética, Biodireito designa a reflexão e a 
atividade jurídicas, relativas às questões da Bioética (p. 94). Encontra-se delimitado, 
portanto, o seu objeto de estudo: o fato jurídico-bioético. 

Ademais, os seus princípios encontram-se especificados na Declaração de 
Barcelona, que compilou os estudos de vinte e dois cooperados de diferentes países 
acerca da concepção e dos princípios do Biodireito, a saber: autonomia, dignidade, 
integridade e vulnerabilidade. 

Finalmente, a metodologia do Biodireito é a metodologia própria da Bioética: a 
interdisciplinaridade. Com isso, destaca-se que a abordagem jurídica que pretenda 
preservar o pluralismo bioético deve abrir as portas do mundo do Direito. 

Em contraposição ao Biodireito, baseiam-se as provas de sua inconsistência. Da 
busca dos descritores bio-Law e bioethics and law, constata-se a não consagração do 
Biodireito. 

Além disso, o verbete bio-Law não foi encontrado em uma das obras de maior 
referência para o campo da Bioética, Encyclopedia of Bioethics, cuja primeira edição foi 
publicada em 1978 por Warren T. Reich e, atualmente, encontra-se na sua 3ª edição, 
publicada em 2003. 

 
4 BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS  

A análise destes dois temas bioética e direitos humanos desembocam na 
admissão contemporânea de que as demandas de direitos derivadas do 
desenvolvimento técnico-científico, ou melhor, da biotecnologia pertencem à 
chamada 4ª “dimensão” de direitos humanos.  

Apesar dos direitos humanos154 serem resultado de uma construção histórica 
de 3000 anos, o foco inicial das “dimensões” de direitos humanos está na segunda 
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metade do séc. XVIII. Temos neste período, a formação do constitucionalismo 
moderno e contemporâneo, na esteira de grandes revoluções, declarações de direitos 
e as primeiras constituições escritas no sentido que lhe emprestamos atualmente.  

Os direitos humanos são, portanto, fruto da história. Ao longo do séc. XX, 
tivemos um crescimento vertiginoso da tecnologia, a qual possibilitou uma série de 
procedimentos médicos, manipulações genéticas que geraram p.ex., os transplantes 
de órgãos, a reprodução humana assistida, a clonagem, as sementes e animais 
geneticamente modificados. No fundo, está em questão o sempre considerado e 
primordial direito à vida digna, mas as fontes de ofensas são novas, o que, por sua vez, 
acarreta nova demanda. Neste sentido, surge a “quarta dimensão” de direitos 
humanos, a qual corresponde a demandas e respectivos instrumentos normativos que 
tutelam estes novos direitos p.ex., na dicção de Bobbio, a “manipulação genética”. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A chamada “revolução biotecnológica” realizada no século XX faz surgir 
inúmeros questionados. Tanto a sociedade quanto a comunidade científica e jurídica 
discutem os resultados e aguardam com expectativas as novas descobertas e avanços 
que o século XXI está a prometer. Tudo isto resulta em muitas esperanças e 
inquietações. Esperança que se este conhecimento leve a melhoria da qualidade de 
vida da humanidade. 

Inquietações sobre as consequências da aplicação deste conhecimento para o 
ser humano e o meio ambiente. Em meio a estes complicadores, os cientistas do 
Direito têm a desempenhar uma tarefa de grande relevância: atuar na resolução e 
harmonização de conflitos e interesses, levando em consideração, de um lado, o 
imperativo de garantir o efetivo respeito à dignidade humana e, de outro lado, 
preservar o direito ao livre pensamento e a pesquisa que os cientistas biomédicos 
possuem. No contexto destas controvérsias, descobre-se um desafio ainda maior ao 
jurista, adaptar-se ao novo, sem perder de vista os principais fundamentos do Direito, 
Moral e Ética. Fazer com que o medo do novo não seja limite base para as análises 
biojurídicas e não deixar que as pressões do mercado, que podem levar a uma 
retificação do ser humana, também se torne a base única da discussão. 

Base teórica e jurídica legal para vencer este desafio os juristas possuem. Os 
fundamentos da Bioética e do Biodireito são instrumentos valiosos para auxiliar na 
orientação do agir e da formulação de possíveis limites a aplicação e/ou avanços da 
Biotecnologia e Engenharia Genética. Nesta análise, se torna indispensável à busca de 
novos paradigmas e/ou forma de se interpretar o caso concreto. Além de uma análise 
multidisciplinar, a oxigenação de conceitos e o repensar de fundamentos abrem 
espaços para a formulação de um conceito de Bioconstituição. 

A aplicação de interpretação bioconstitucional dos conflitos derivados desta 
nova realidade pode assegura uma base comum de proteção ao homem: o respeito 
por sua dignidade. A partir desta forma de interpretação se impede o ser humano seja 
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tratado como coisa, desconsiderado como pessoa, tratado como meio de obtenção de 
ganhos financeiros, de forma degradante ou desumana. Além disto, é o que limita e 
legitima a aplicação de novas tecnologias, determinado que esta só pode servir para 
promover o bem estar da pessoa, para garantir uma existência digna, para melhorar 
sua qualidade de vida. Qualquer pesquisa ou projeto que contrarie tal disposição deve 
ser prontamente rechaçado e impedido sua continuidade. É o respeito à dignidade da 
pessoa humana o que impede que qualquer intervenção leve à diferenciação e 
discriminação do ser humano, por suas características genéticas, determinado que o 
acesso e a utilização da informação deve servir a construção de ma sociedade 
solidária. Vai além impõe que o ser humano não pode ser reduzido às suas 
características genéticas, como que determinado apenas por estas e sem nenhuma 
chance de superá-las. Por fim, determina que a pessoa seja respeitada em sua 
autonomia, sendo dever do pesquisador esclarecer-lhe sobre o procedimento que irá 
realizar e obter sua concordância. 

Relevante considerar finalmente que as questões da Bioética muitas vezes 
estão à frente do próprio Direito, o que se deve, principalmente, à velocidade com que 
evolui a tecnologia pertinente.  Daí a necessidade de meios aptos para que a 
Constituição, com sua força normativa e como objeto de interpretação, acompanhe a 
realidade e não seja apenas “uma folha de papel”, nos termos expostos por Ferdinand 
Lassalle. Ponderar sobre a particularidade do caráter aberto das normas 
constitucionais tem esse sentido, o que se mostrou patente na complexidade que 
envolveu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade referente à Lei de 
Biossegurança (ADI 3510), para o qual, houve a primeira audiência pública no Supremo 
Tribunal Federal. Todavia, observa-se que, com o findar do julgamento, o fato de ter 
sido a lei declarada constitucional por apenas seis votos favoráveis continua a indicar 
que a questão não está pacificada, apesar da autoridade da decisão final.  

Os questionamentos da Bioética não recebem o tratamento transdisciplinar 
que lhes é exigido pelos ramos do Direito já consagrados. Logo, faz-se necessário o 
reconhecimento do Biodireito como uma nova disciplina jurídica, já que possui objeto, 
princípios e até metodologia própria. 

Ademais, segundo a filosofia da ciência de Gérard Fourez, o Biodireito 
encontra-se em construção, ou seja, na fase pré-paradigmática. Assim, afirma-se que, 
embora incipiente, o Biodireito é iminente. 

Conquanto tenham sido introduzidas no ordenamento jurídico pela doutrina 
hermenêutico-democrática de Peter Häberle, não resta dúvida de que elas foram 
efetivadas por exigência dos questionamentos bioéticos. Dessa forma, conclui-se que 
as Audiências Públicas coadunam-se com o método dialógico da Bioética. 

Pelo exposto, esse estudo comprovou que o Biodireito constitui uma 
implicação teórico epistemológica da Bioética da Teoria do Direito e as Audiências 
Públicas não constituem uma implicação, mas uma concretização prático 
epistemológica da Bioética ao processo constitucional brasileiro. 
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RESUMO 

Esta pesquisa, desenvolvida na comunidade ribeirinha de Porto da Manga situada a 76 km 
da cidade de Corumbá-MS, mostra a violação dos direitos humanos básicos e a falta de 
políticas públicas que atendam os ribeirinhos que vivem na comunidade. No local vivem 
aproximadamente 30 famílias, em torno de 200 pessoas, que na sua maioria, são coletores 
de iscas, pescadores profissionais e piloteiros. Para a coleta de dados foram convidadas 55 
pessoas, das quais 47 aceitaram responder o questionário semiestruturado e oito se 
recusaram participar. Como metodologia foi utilizada a análise qualitativa, com 
observação participante. O processo de violação dos direitos fundamentais começa com a 
falta de instrução onde se percebe que 69% dos moradores não concluíram o ensino 
fundamental. Outro aspecto que chama a atenção é o fato de que 85% dos entrevistados 
ganham menos de um salário mínimo por mês. A comunidade não é atendida pelo 
transporte público e não conta com água tratada, posto de saúde, coleta de lixo e nem 
rede esgoto. A água utilizada para consumo humano é retirada do rio e tratada pelos 
próprios moradores com cloro e sulfato de alumínio. A falta de posto de saúde revela que 
o local é completamente esquecido pelos órgãos públicos. Desta forma, o Estado que 
deveria ser gerador de vida é produtor de adoecimento e morte: não só deixa morrer, mas 
faz morrer. A omissão do Estado no campo da saúde, educação e segurança contribui para 
a produção do adoecimento dos ribeirinhos que são obrigados a viver em casas de 
palafitas que não oferecem as mínimas condições de moradia digna. Para tirar o sustento 
da família são obrigados a ficar até 12 horas por dia com a maior parte do corpo submerso 
no rio Paraguai para conseguir coletar as iscas vivas, vendidas aos atravessadores por R$ 
0,25 (vinte e cinco centavos) o que contribui para dar suporte ao turismo de pesca. Serão 
estes achados suficientes para afirmar que nos encontramos em meio a um franco 
processo de precarização do humano?  

Palavras-Chave: Comunidade; Políticas públicas; Direitos Humanos; Construção do 
Adoecimento. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este texto se caracteriza como relato de pesquisa com seres humanos e foi 
devidamente autorizada pelo sistema CEP/CONEP. O método, aqui entendido como 
caminho das pedras, mas dado ao contexto eco-geográfico, pode ser também 
chamado de caminho/descaminho das águas, a o fenomenológico, tal como anunciado 
por Martin Heidegger em Ser e Tempo (1989), se constituindo em uma visada permite 
ver e fazer ver o que se mostra/oculta a partir de suas condições de 
mostração/ocultação. A pesquisa foi relizada com o formato de entrevista aberta e 
posterior análise das falas para construir uma interpretação da compreensão que os 
participantes expressaram de si mesmos, de seu entorno, de suas relações, permitindo 
a emersão do fenômeno da exclusão social e do adoecimento na forma de gemidos 
que permitem ver e fazer o des-cuidado e a des-proteção que se mostra/oculta na vida 
cotidiana de uma população esquecida. 

Diante da realidade vivenciada pelos moradores da comunidade ribeirinha de 
Porto da Manga se faz necessário repensar os mecanismos sociais que levam ao 
adoecimento. De acordo com Maffesoli (2007) algumas investigações exigem que o 
pesquisador rompa com o círculo virtuoso das análises óbvias. Foi exatamente o que 
aconteceu durante o processo de contato com a realidade dos ribeirinhos. A forma 
como são excluídos, explorados e tratados com descaso pelo poder público fez com 
que as manifestações verbais dos sujeitos desta pesquisa chegassem como sussurros e 
gemidos aos ouvidos destes pesquisadores. De tanto gritar pelos seus direitos 
perderam a voz, por não serem vistos pelo estado já se confundem com a paisagem da 
natureza e por terem sua cidadania roubada preferem se comparar aos animais que 
vivem no Pantanal.  

É importante ressaltar que as subdivisões deste texto vão utilizar os animais 
que vivem no Pantanal, para mostrar que, em alguns momentos, os animais possuem 
mais direito à vida do que os próprios pantaneiros. A escolha estilística se faz 
necessária uma vez que os ribeirinhos, ao se compararem com estes bichos, estão 
tentando dizer que por não terem sua condição humana respeitada, gostariam, ao 
menos, de serem tratados como os animais que convivem com eles no Pantanal. Mas, 
o que foi possível perceber durante esta pesquisa é que na escala de valor social dado 
pelos turistas e pelo Estado eles estão abaixo da fauna da região. A atenção que os 
ribeirinhos não recebem mostra este precário valor social. 

2. CAPIVARA 

Um dos sujeitos desta pesquisa tem 53 anos e ganha menos que um salário 
mínimo por mês (R$ 500,00 – quinhentos reais) para sustentar os 12 filhos. Durante 
nosso bate papo, Z_04157 afirma: “nós estamos aqui, num beco sem saída. Se o cara 
ficar doente aqui, ele pode esquecer [...] Eu estou igualzinho a uma capivara”. É 

                                                           
157

 Para que os entrevistados não sejam identificados e desrespeitados na sua condição humana os 
nomes serão identificados com a Letra Z e os números que aparecem após a letra seguem a ordem das 
entrevistas realizadas na comunidade. 
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possível não adoecer numa realidade em que as pessoas se comparam aos animais? As 
condições de existência deste personagem são piores que a dos bichos que vivem no 
Pantanal. Segundo Z_04 faz mais de um ano e meio que ele não vai para a cidade. 
Pode ser que ele esteja igual a uma capivara na quantidade de filhos e apenas nisso. 
Mas, nas demais questões sociais ele está numa escala inferior.  

Não precisa ser nenhum gênio para perceber que as leis ambientais protegem 
muito mais a fauna e a flora pantaneira do que os humanos que vivem na região. Os 
animais são livres, não precisam trabalhar para retirar o próprio sustento enquanto 
meu entrevistado se vê obrigado a ficar até 18 horas no rio para poder garantir a 
sobrevivência dos filhos. O que se percebe é uma morte anunciada. Será que os 
moradores da comunidade de Porto da Manga são realmente cidadãos? Seus Direitos 
Humanos são respeitados? A pobreza, o trabalho que desenvolvem e a forma como 
são obrigados a viver da coleta das iscas faz com que estes ribeirinhos vivam em 
situação de escravidão. 

Arendt (2010, p. 79) alerta para o fato de que “a pobreza força o homem livre a 
agir como escravo”. É exatamente o que vem acontecendo no Porto da Manga. Não 
basta mantê-los presos ao ambiente que vivem, é necessário privá-los de todas as 
condições da própria existência. Não está mais em jogo apenas uma questão de saúde, 
educação ou segurança. O que se percebe na comunidade ultrapassa estas questões. O 
estado está matando lentamente aquela população que busca se reinventar 
diariamente para não sucumbir ao esquecimento e a tortura causadas pelo abandono 
e pelas condições desumanas com que são levados a trabalhar para manter os clientes.  

Percebe-se ainda que na maior planície alagável do planeta a vida e a morte 
giram em torno das águas. São elas que definem o local das moradias, quem entra e 
quem sai do seu território. Elas regulam a vida e a organização dos ribeirinhos. A 
renovação passa pelo seu ciclo que possui poder sobre a vida e a morte. É importante 
ressaltar que esta investigação também foi afetada pelo ciclo das águas. Com uma das 
maiores cheias já registradas nos últimos 20 anos, pontes foram derrubadas, estradas 
ficaram submersas e com isso a comunidade se viu ilhada. Com o descaso e o 
esquecimento do poder público, alguns ribeirinhos tiveram que procurar abrigo com 
parentes que moram nas cidades próximas. 

Em outras localidades do Brasil afetadas por desastres naturais a mídia se 
manifesta, a sociedade civil se mobiliza com doações de roupas, alimentos e remédios. 
Nestas situações o poder público também se manifesta enviando médicos, barracas e 
dando aos desabrigados um suporte mínimo para que possam superar as 
adversidades. Mas, no Pantanal por que isso não acontece? Esta região não faz parte 
do território nacional? Ou simplesmente não há mobilização pelo simples motivo de 
não existir seres humanos morando no Pantanal? As matérias nacionais comovem 
pelas boiadas que estão sofrendo com as cheias e com a seca. E as pessoas? Elas não 
existem? A percepção que temos depois desta investigação é que os ribeirinhos 
perderam o “status” de cidadãos. Na escala de preocupação do estado é mais 
importante para a economia salvar as boiadas do que os pantaneiros. Afinal este é um 
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dos estados com maior rebanho bovino do Brasil. Este é um dos motivos pelo qual os 
pantaneiros são deixados de lado, esquecidos e abandonados à própria sorte. Isso 
mostra um modelo social perverso que não se contenta em excluir a população, pois é 
preciso fazer com que adoeçam e morram lentamente. 

Mas é preciso compreender um pouco mais quem são as pessoas que fazem 
parte desta população e como elas se percebem dentro de todo este processo. Por 
isso, é importante ressaltar que a pesquisa foi realizada nos meses de outubro e 
novembro de 2011, quando parte da “Estrada Parque Pantanal” que liga Porto da 
Manga a Corumbá ficou transitável. A primeira parte da pesquisa aconteceu em 
meados de outubro, quando, por três dias de visita e intensos trabalhos foram 
realizadas 23 entrevistas com os moradores que se encontravam na região coletando 
iscas para abastecer o final do período da pesca. Na primeira quinzena de novembro 
aconteceu a segunda viagem à comunidade onde, por quatro dias de investigação, foi 
possível conversar com 24 pessoas. Com isso, no final das duas viagens realizadas à 
comunidade, foram entrevistadas 47 pessoas, sendo 21 do sexo masculino e 26 do 
sexo feminino. Mas, é importante ressaltar que oito pantaneiros se recusaram a 
participar das entrevistas. Eles não acreditam mais que alguma pesquisa ou mesmo 
algum pesquisador possa contribuir para alterar a realidade em que estão inseridos. 

Depois destas duas visitas não foi mais possível retornar à comunidade, uma 
vez que na segunda quinzena de novembro de 2011 teve início o período de defeso 
que foi até fevereiro de 2012. Nesta época muitos ribeirinhos abandonam suas casas e 
vão para a cidade. Por estarem longe da comunidade e o retorno ser dispendioso 
muitos optam por ficar na periferia fazendo algum bico na construção civil até que o 
período da pesca seja reaberto, quando voltam a trabalhar como coletores de iscas 
vivas. As entrevistas mostram que 85% dos ribeirinhos ganham até um salário mínimo 
para suprir as necessidades de saúde, alimentação e moradia. Isso ajuda a 
compreender o motivo pelo qual as casas de palafita, são na sua maioria, feitas com 
restos de madeira ou com lona.  

3. VACA 

Este tópico será utilizado para tecer alguns comentários sobre a situação 
educacional encontrada na comunidade. Conforme afirma uma das entrevistadas 
Z_15, que tem 47 anos e mora na comunidade há 23, “aqui na manga tem cachorro 
que pensa que é gente e vaca que pensa que é cachorro”. A entrevistada manifestou 
este pensamento no momento que fazia o relato sobre “Maria Perdida”, uma vaca que 
conseguiu subir no terceiro andar do prédio do hotel onde estão as duas salas 
alugadas pela prefeitura de Corumbá e que servem como escola para os pequenos 
ribeirinhos. 

Escadas que um adulto encontra dificuldades para subir, pela distância dos 
degraus e por não possuir as mínimas condições de segurança, são utilizadas 
diariamente pelas crianças. Mas, por que se preocupar? São os filhos dos esquecidos 
que estão estudando lá. Ninguém se preocupa com a situação dos adultos que vivem 
na comunidade. No que se refere às crianças a situação é ainda mais grave. Estão 
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tirando delas o futuro. E, com certeza, os políticos ainda devem acreditar que estão 
fazendo muito ao oferecer educação àqueles “desclassificados”, que só são lembrados 
em época de eleição. A percepção que os moradores possuem dos políticos se 
manifesta na fala de Z_01, um senhor de 46 anos, com primeiro grau incompleto e que 
mora na região há 34. Segundo ele, “em época de política eles vêm e promete, 
promete, mas não fazem nada”. Isso revela o motivo pelo qual o poder público prefere 
matá-los lentamente. Eles ainda são úteis em anos eleitorais.  

Agora entendemos o motivo pelo qual Maffesoli (2007) classifica como 
bárbaros aqueles que excluem e mantém a escravidão dos espíritos. É exatamente isso 
o que estão fazendo com aquelas crianças. Roubando seus espíritos. Tirando delas a 
possibilidade de, pelo menos, ter um futuro diferente dos pais. Z_08 tem 18 anos e 
mora na comunidade desde que nasceu. Ela defende que está na hora de ter uma 
escola para “os alunos não subir no hotel e correr o risco de cair de lá”. Esta situação de 
descaso com a vida dos ribeirinhos está causando estragos irreparáveis. Estão tirando 
deles o direito de sonhar. 

Outra pessoa entrevistada para esta pesquisa foi uma senhora de 31 anos, aqui 
identificada como Z_30, mãe de quatro filhos e moradora do Porto da Manga há 20. 
Ela é um retrato vivo da falta de perspectiva que atinge a população pantaneira: “não 
tem nada pra valorizar aqui não. Nada”. Mesmo sentimento tem Z_43, um jovem de 
28 anos que não conseguiu terminar nem o Ensino Fundamental, desistindo antes de 
concluir o segundo ano. De acordo com o morador “aqui pra nós não tem sistema 
médico. Não tem socorro, não tem nada”. Olhando em volta é possível entender o 
desânimo que se abate sobre os dois entrevistados. As crianças não possuem um único 
lugar para brincar. As mães precisam atenção redobrada para que as crianças não 
entrem no rio Paraguai. Mas, se resolvem brincar nas proximidades da comunidade 
correm o risco de serem mordidos por alguma cobra. Fico me perguntando qual a 
dificuldade do Estado em construir um espaço protegido para que os moradores e as 
crianças da comunidade possam ter melhor condições de lazer? Não é possível falar 
em qualidade de vida numa situação destas. Será que é tão difícil o poder público 
construir umas 30 casas de alvenaria para que os pantaneiros daquela comunidade 
possam recuperar sua cidadania e dignidade? Pelo que percebemos dos moradores a 
dificuldade enfrentada por eles está no fato de que o Porto da Manga possui poucos 
votantes. Isso mostra bem que o Estado está pouco se lixando para as regiões que não 
possuem representatividade política, como é o caso dos pantaneiros. 

De acordo com Maffesoli (1998) existe um saber enraizado na existência 
cotidiana. E, este saber que vem da simplicidade ganha força na expressão de um dos 
sujeitos desta investigação que mora na comunidade há 42 anos. Ele será identificado 
como Z_22, um senhor analfabeto de 56 anos que, mesmo sem nunca ter frequentado 
os bancos escolares sabe que “essa escola que tem aí é alugada e o dinheiro que já 
gastou alugando essa aí, já dava pra construir duas escola boa”. Tenho que fazer essa 
pergunta: quem é o analfabeto? Quem o poder público pensa que engana? De tanto 
serem explorados, excluídos e por viverem à margem da sociedade, eles podem ter 
perdido a voz, mas não deixaram de pensar a própria existência. Mas, quando as 
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crianças chegam à adolescência são obrigados a enfrentar uma situação ainda mais 
revoltante. Ou abandonam a família para estudar na cidade indo morar na casa de 
algum parente ou abandonam a escola e ajudam os pais na coleta das iscas vivas. 
Como não percebem futuro na educação, pela falta da qualidade do que receberam, 
optam, ou melhor, são obrigados, na maioria das vezes a continuar seguindo os passos 
dos pais. Eles não têm como optar, uma vez que não possuem nem liberdade para 
isso. É um sistema escravocrata muito bem disfarçado pelo próprio poder público e 
pela sociedade para que as autoridades educacionais e sanitárias não se sintam 
culpadas pela omissão e por matar de forma sádica os seres humanos que devia 
proteger e servir. 

O que encontramos na comunidade de Porto da Manga ultrapassa a 
concepção, muitas vezes reducionista de apresentar os dados de uma pesquisa. Com 
certeza, o que se vê na comunidade é uma realidade perversa capaz, não só de 
construir socialmente o adoecimento, mas de fazer morrer lentamente crianças, 
jovens e adultos que já não tem a quem recorrer para pedir socorro. Percebe-se assim, 
que ao não investir na instrução dos ribeirinhos, o poder público tem como manipulá-
los mais facilmente. Sem uma qualificação profissional, eles não possuem as mínimas 
condições de buscar um trabalho que possibilite melhores condições de vida. E, 
durante o período das cheias, os que conseguem ir para a periferia das cidades 
vizinhas (Corumbá e Ladário) acabam trabalhando em empregos que não exigem mão 
de obra qualificada e, com isso, são obrigados a retornar no período em que as águas 
começam a baixar para, novamente se sujeitarem a todo tipo de humilhação em busca 
da sobrevivência. 

A falta de instrução formal é um agravante nas condições de subsistência dos 
ribeirinhos. Por não terem estudo, acabam tendo que se sujeitar a desenvolver 
atividades que comprometem a saúde e colocam a vida em risco. No início chegamos a 
pensar que viviam em condições de vulnerabilidade, mas diante da realidade que 
encontramos no Porto da Manga, percebe-se que os ribeirinhos não podem ser 
classificados como vulneráveis. A situação que enfrentam não é mais de 
vulnerabilidade, mas de calamidade pública. As entrevistas com os sujeitos da pesquisa 
com relação ao nível de escolaridade dos moradores revelam aquilo que Guareschi 
(2011) já apontava ao argumentar que a primeira exclusão estabelecida socialmente 
para muitos e, da qual outras derivam, é a de determinados conhecimentos. A 
exclusão educacional é uma das estratégias ideológicas de que o poder dominante se 
utiliza para reproduzir as relações de dominação. Nesta mesma linha de raciocínio, 
Paugam (2011, p.84) defende que “a precariedade profissional está diretamente 
relacionada com o baixo índice de renda e com as más condições de moradia”. Estas 
questões também se tornam observáveis quando se cruzam os dados referentes ao 
salário e ao nível de escolaridade dos moradores da região. Isso revela que as más 
condições de moradia estão diretamente associadas ao nível de escolaridade e ao 
ganho dos catadores de isca. Com isso, percebe-se que a comunidade acaba sendo 
excluída pelas transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho, o que só 
aumenta os problemas sociais existentes no local onde se acumulam as degradações 
das relações de trabalho. 
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Não é possível analisar as entrevistas feitas com os ribeirinhos sem levar em 
consideração a dimensão ética da injustiça e da violência psíquica que os moradores 
da comunidade vivem constantemente. É um sofrimento calado que se manifesta em 
olhares perdidos, cansados e desesperançados. As igrejas que vão até o local 
desenvolver suas atividades não conseguem nem olhar para os ribeirinhos. Se 
conseguissem, perceberiam a dor da vergonha que manifestam ao sair com os 
produtos “doados” embaixo do braço e com o olhar voltado para o chão o tempo todo, 
como se pudessem cavar um buraco para não serem vistos. Com certeza esta não é 
uma dor física. É moral. Um pouco de sensibilidade e menos narcisismo destes “bons 
cristãos”, com certeza ajudaria a perceber que os ribeirinhos precisam muito mais de 
dignidade e cidadania do que de caridade. 

4. JACARÉ 

Para ser fiel à proposta de analisar as entrevistas com os animais da fauna 
pantaneira é preciso ir além dos sintomas de causa e efeito das doenças para os 
sujeitos desta investigação. Por este motivo, este tópico tem como título o jacaré, um 
dos animais que já esteve na lista de extinção. Mas, o que se percebe atualmente é 
que os pantaneiros estão em risco sendo ameaçados em sua condição humana. Esta 
ameaça tem raiz no descaso do estado que lentamente está dizimando os ribeirinhos e 
as comunidades da qual fazem parte. Estas questões apresentadas até aqui geram 
adoecimento físico e social nas pessoas que vivem no Pantanal. Percebe-se, pelo 
exposto que Iyda (1994) tem razão quando afirma que a relação saúde e doença não é 
e nunca será uma relação neutra. Ela é permeada pelos interesses de diferentes 
frações de classes envolvidas no processo de coleta das iscas, demonstrando que, em 
sua essência, o adoecimento dos ribeirinhos acaba se transformando num fenômeno 
político. 

Para entender as questões políticas, afetivas e sociais que fazem parte do 
adoecimento dos ribeirinhos basta prestar atenção ao desabafo de uma das 
entrevistadas para esta pesquisa. De acordo com a pescadora as causas do 
adoecimento das pessoas da comunidade que trabalham com a coleta de isca dizem 
respeito ao fato de que 

[...] a água muito suja e muito contaminada. Tem vez que a 
gente vai num lugar que a água tá até verde. Já telemos assim, 
sem macacão. Inclusive fiquei aborrecida com o comprador. 
Falei para ele suspender um pouco o preço que está muito 
baixo das iscas [...silêncio .... lágrimas....choro....] eu falei 
[silêncio.. lágrimas]. Ai eu falei assim: - A água está muito 
contaminada. E daí ele falou assim [silêncio... lágrimas... 
choro...]. Daí ele falou assim: - Não posso mais levantar o preço 
né. Daí eu falei assim: [silêncio...]. Aí [lágrimas... silêncio...] 
Ainda falei: - Nós vamos ficar doentes! Daí ele falou assim: - 
Cadê o arrastão! Vocês acabaram com o arrastão com o 
jacaré.... [lágrimas... silêncio...] Aí eu falei assim.... [silêncio... 
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lágrimas..]. Quer dizer que o arrastão é mais importante que 
nossa saúde? [silêncio... lágrimas... choro...]. Daí ele falou: - É. 
[lágrimas... choro... silêncio...]. Daí eu falei assim: - Então não 
vou mais pegar. Então o problema é seu. A gente estava até 
descascando da água suja. Ele falou que o arrastão dele era 
mais importante que nossa saúde? Daí não telei mais pra ele. 
Mas fiquei muito aborrecida com ele. A água estava verde, puro 
coco de jacaré, de tanta coisa suja, né?Daí eu vi que ele só 
queria explorar nós. Foi uma coisa muito [silêncio... lágrimas], 
mas tá bom. Eu esforço muito. A gente sai e pega pouquíssimo 
e para manter o freguês a gente esforça muito. Fico de manhã, 
fico à noite. O pé chega a ficar branco (Entrevistada Z_13, 47 
anos). 

Impossível não se comover com o desabafo desta catadora de iscas. São 
lágrimas de indignação perante a exploração e ao desprezo humano sentido na própria 
pele. O relato desta ribeirinha choca, revolta e deixa a gente com a sensação de que foi 
atropelado por um trem. Como discutir a relação de saúde e doença numa situação 
desta? Porque o poder público não toma nenhuma atitude? Com certeza 
desconhecem esta realidade, uma vez que o estado não se faz presente na 
comunidade. Esta fala não mostra apenas o sofrimento humano, mas o aniquilamento 
lento da existência. Diante desta realidade não dá para falar de modelo de saúde, de 
prática ampliada ou de vulnerabilidade. É preciso, em primeiro lugar resgatar a vida 
que se perdeu diante desta exploração. 

Alguns relatos mostram que a omissão do Estado e o descaso com a realidade 
dos coletores de iscas ultrapassam os limites aceitáveis da condição humana.  

Fiquei doente porque tomei água do campo. Estava no meio do 
pantanal e estava com sede, precisei tomar [...] Às vezes fico o 
dia inteiro telando e pescando. O sol prejudica até o sangue. O 
sangue fica quente (Entrevistada Z_06, 67 anos). 

Não interessa que tem só farinha para mim comer com 
peixe[...] A gente entra nesse capão e fica até cinco dias sem 
voltar pra casa (Entrevistada Z_05, 46 anos) 

Você sabe que se você vai entrar você pode pegar um 
reumatismo, uma gripe. Mas se você precisa [...] Tá frio e você 
tá ali aguentando aquele frio pra não perder o cliente. Você não 
quer ficar doente, mas às vezes você arrisca e daí fica doente. A 
maioria dos pescadores tem problema de vista, problema de 
coluna e de reumatismo. É a luta nossa de ribeirinho 
(Entrevistada Z_33, 52 anos). 

No primeiro caso, temos um desrespeito ao estatuto do idoso. Uma senhora de 
67 anos sendo obrigada a ficar o dia inteiro telando para coletar iscas vivas que serão 
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vendidas a R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) não me parece uma situação de 
vulnerabilidade ou de saúde e doença, mas de morte. No segundo relato a exploração 
e a exclusão também são evidentes. Não basta ter que ficar o dia inteiro arriscando a 
vida, os ribeirinhos são obrigados a acampar no meio do Pantanal para conseguir 
cumprir com as entregas de peixes e iscas para os atravessadores. A situação que os 
pantaneiros são expostos para conseguirem sobreviver é revoltante. Observe que a 
entrevistada Z_33 expõe as condições desumanas que aguenta para não perder o 
cliente. As falas citadas acima mostram bem que estamos diante de questões muito 
mais graves que a relação de saúde e doença. Fico me perguntando se os turistas e 
pescadores que vem para o Pantanal conseguem imaginar que as iscas que compram 
estão cheias de exploração, dor, sofrimento e sangue humano? 

Por meio dos relatos vistos até aqui, é possível perceber que Sawaia (2011) 
tinha razão ao ressaltar que todas as pessoas de alguma forma estão inseridas no 
circuito reprodutivo das atividades econômicas. O grande problema dos ribeirinhos é 
que eles estão inseridos neste contexto pelas privações que passam diariamente. Em 
vários momentos o termo exclusão acabou sendo utilizado sem, no entanto, que seu 
significado tenha sido explicado. De acordo com Sawaia (2011, p.08) exclusão é o 
“descompromisso político com o sofrimento do outro”. Percebe-se assim, que para a 
autora, a exclusão é um processo complexo que envolve questões materiais e 
imateriais. Exatamente como o que vem acontecendo na comunidade ribeirinha de 
Porto da Manga. Por isso, é urgente resgatar a cidadania desta população, uma vez 
que na condição que se encontram, já não conseguem nem agir coletivamente. Antes 
de pensar o público, eles precisam encontrar o que comer.  É a sobrevivência batendo 
à porta constantemente. Com isso os problemas com o lixo e com a organização do 
coletivo para ganhar força acabam sempre ficando em segundo plano. 

De acordo com Arendt (2010) as pessoas que vivem aprisionadas no trabalho 
não conseguem conservar as marcas da pluralidade uma vez que estão obrigados a se 
experimentar apenas em meio aos demais, na divisão de tarefas em vista do propósito 
de vencer os imperativos da necessidade de apenas estar vivo. É importante observar 
que os processos emocionais fazem parte da Representação Social que os ribeirinhos 
possuem de si mesmos. Desta forma eles possam criar estratégias para enfrentar as 
adversidades do modo de produção capitalista que vê o ser humano como mão de 
obra barata. Minayo (2011) acredita que a linguagem deve ser tomada como forma de 
conhecimento e de interação social. Isso, porque é por meio dela que se manifestam 
os sentimentos e os afetos que contribuem para se ver com nitidez o que os 
ribeirinhos vivem no seu dia-a-dia. 

Para Sawaia (2011) estudar a exclusão social por meio das emoções dos que 
vivem é se permitir refletir sobre o cuidado que os órgãos públicos possuem sobre 
seus cidadãos. No entanto, há um pequeno problema. Para os ribeirinhos investigados 
nem as condições básicas de cidadania são respeitadas para que se possa discutir o 
cuidado que o Estado deveria ter com os que estão sob sua tutela. Desta forma, as 
emoções dos sujeitos desta pesquisa mostram o descompromisso tanto do estado 
quanto da sociedade civil para com o sofrimento humano. No entanto, Sawaia (2011) 
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alerta para o fato de que não basta classificar as emoções dos excluídos, é preciso 
reconhecer os motivos que causam este sofrimento. Só assim, será possível 
reconhecer as implicações que emocionam cada ser humano que vive à margem da 
existência por falta das condições mínimas de sobrevivência. 

5. COBRA 

Mais do que as enchentes e as secas que assolam o Pantanal, o medo dos 
ribeirinhos recai sobre os animais com os quais são obrigados a dividir o espaço e, 
muitas vezes, a alimentação. Com 53 anos, semianalfabeta e mãe de 10 filhos, Z_37 
sabe dos perigos da profissão e acredita que todo o cuidado é pouco. Ao pensar no 
processo de adoecimento, ela relaciona com os riscos diários vivenciados na coleta de 
iscas vivas. De acordo com a entrevistada “o que pode ser é o seguinte. É esse negócio 
de você telar o dia inteiro a noite inteira dentro d´água [...] Ali você está arriscado, a 
sucuri e jacaré tudo te pegar”. O mesmo temor é percebido na entrevista concedida 
por Z_10. Um senhor de 49 anos, pai de três filhos e morador da comunidade há 20. 
Para ele, assim como os animais, a doença é imprevisível. “Aqui é só uma mordida de 
cobra, ou um jacaré pegar no brejo. Aqui não é igual na cidade”. Diante destas 
entrevistas é possível perceber que o processo de adoecimento vai além do que pode 
ser visto ou meramente percebido numa primeira observação. Aqui parece que os 
ribeirinhos se convertem em presas, como se estivessem sendo caçados por 
predadores, uma involução na escala zoológica. 

As questões relacionadas com o transporte também chamaram a atenção 
destes pesquisadores na hora das entrevistas. Os moradores de Porto da Manga se 
sentem completamente desamparados, desprotegidos e abandonados pelo Estado por 
não serem atendidos na mais básica das funções: o direito de ir e vir. É como se não 
fizessem parte do mundo. Durante as cheias a sensação que se tem é a de que vivem 
numa ilha onde só é possível chegar de helicóptero ou de barco. Um exemplo claro 
desta situação está no fato de que esta pesquisa só se realizou depois que as águas 
voltaram ao seu ciclo normal. Mesmo com um carro disponível eu não conseguia 
chegar à comunidade por causa das águas que cobriam as estradas e por causa das 
pontes derrubadas. É bom ressaltar que o poder público tem se mostrado até eficiente 
em arrumar as pontes destruídas pelas enchentes. Mas não vá pensando que esta 
agilidade está ligada aos ribeirinhos. A estrada e as pontes precisam estar transitáveis 
para os turistas. São eles que ajudam a movimentar a economia do estado. Os 
pantaneiros servem apenas para ajudar a compor a paisagem. Com isso, quanto 
menos contato eles tiverem com a cidade, mais podem interessar aos visitantes que 
ficam boquiabertos com a “resistência” e com a forma de vida “simples” dos 
moradores. Uma espécie de parque nacional que preserva um certo tipo de humanos 
em condições cavernícolas. 

Para nós ir na cidade tem que pagar condução. R$ 150 para ir e 
R$ 150 para voltar. Faz falta uma linha de ônibus. A doença que 
a gente mais vê é febre, diarreia e dor de cabeça. Como a gente 
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não tem como ir para a cidade, fica na base de remédio caseiro 
(Entrevistado Z_11, 47 anos). 

E, um ônibus também é bom. Você traz um monte de coisa e 
paga só aquela taxinha. Isso é bom pra nós aqui na Manga 
(Entrevistado Z_24, 36 anos). 

O médico disse que estou com problema de coração, mas até 
hoje não consegui fazer os exames que o médico pediu. Não faz 
pelo SUS. Tem que pagar e é muito caro. Trabalhei, trabalhei, 
mas não consegui dinheiro. É duro você está doente sem poder 
comprar um remédio. Sem você poder trabalhar para poder 
comprar aquele remédio. Já pensou você estar doente e não 
poder fazer nada? E não ter ajuda nenhuma? Torna difícil. De 
onde você vai tirar dinheiro pra poder pagar um carro até a 
cidade? Tem que rezar pra não ficar doente. Principalmente 
quem não tem carro. Não tem nada, como é que você vai? E se 
você não tem dinheiro como você faz? O que você ganha morre 
tudo aqui [...] Ganha só pra come. Se conseguir guardar um 
dinheirinho é até sair o seguro e olha lá [...] (Entrevistada Z_33, 
52 anos). 

Pelo exposto acima, é possível perceber que os moradores de Porto da Manga 
gastam R$ 300,00 (trezentos reais) para fazer o percurso ida e volta da comunidade 
até a cidade de Corumbá. Não basta serem esquecidos pelo poder público, eles são 
também explorados por aqueles que, por terem um veículo estão em situação 
econômica melhor do que os pantaneiros. Em quem eles podem confiar? Qual a 
dificuldade enfrentada pela prefeitura para colocar um ônibus para fazer a linha uma 
vez por semana? Deve estar no fato de que o prefeito e os vereadores não precisam 
utilizar o transporte público e, quando vão até a comunidade é para se divertir e não 
para ver os problemas que os moradores enfrentam. A entrevistada Z_33 carrega 
tanta mágoa e dor pela situação de miséria e descaso que está vivendo que durante 
nosso bate papo, ela respondia às perguntas com mais perguntas. Deixamos sua casa 
com a sensação de que ela queria escutar alguma resposta que a ajudasse a 
compreender porque alguns possuem tanto e outros tão pouco.  

Diante de tudo o que escutei dos sujeitos que aceitaram contribuir com esta 
pesquisa é importante prestar atenção ao alerta feito por Sawaia (2011). De acordo 
com a autora, ao analisar as ambiguidades existentes na exclusão o pesquisador 
precisa captar o enigma da coesão social sob a lógica da exclusão na sua versão social 
e subjetiva. Uma tarefa complicada, mas, ao entrar na vida daqueles seres humanos 
tão singulares, as questões subjetivas dos entrevistados começaram a aparecer e a 
fazer sentido dentro do que eu estava me propondo a investigar. Por isso, a exclusão 
não é resultante apenas da ausência de renda, mas de fatores como acesso aos 
serviços públicos. Desta forma os mecanismos de exclusão criam, de acordo com 
Wanderley (2011, p. 25), “indivíduos inteiramente desnecessários ao universo 
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produtivo, para os quais parece não haver mais possibilidades de inserção”. Percebe-
se assim, que os ribeirinhos acabam sendo descartáveis pelo sistema durante o 
período em que a pesca é proibida. Ao dependerem dos programas assistencialistas 
criados pelo governo, cria-se a falsa ilusão de que eles possuem autonomia, liberdade 
e cidadania. 

Mas, é preciso prestar atenção nos fenômenos da exclusão. Até porque, os 
integrantes da comunidade são, em sua maioria, de acordo com Carreteiro (2011) os 
que permanecem à margem das grandes dimensões institucionais como sistema de 
educação, saúde e trabalho. Isto significa perceber que os sujeitos desta pesquisa 
mantém posição social extremamente frágil. De acordo com Sawaia (2011) se faz 
necessário colocar no centro das discussões sobre exclusão a ideia de humanidade. 
Desta forma, é possível perceber que a temática da exclusão gira em torno do sujeito e 
da maneira como ele se relaciona com o social. Assim, Sawaia (2011, p.100) defende 
que ao falar de exclusão, “fala-se de desejo, temporalidade e de afetividade ao mesmo 
tempo que de poder, de economia e de direitos sociais”. Wanderley (2011) reforça 
esta postura ao alertar para o fato de que os excluídos são rejeitados física, geográfica 
e materialmente do mercado e de suas trocas. Eles também são excluídos, de acordo 
com Wanderley (2011, pp.18-19), “de todas as riquezas espirituais, seus valores não 
são reconhecidos, ou seja, há também uma exclusão cultural”. Mas, apesar de toda 
exploração e exclusão sofridas, eles precisam se reconhecer uns nos outros como 
membros do mesmo grupo. 

A investigação revelou ainda que os ribeirinhos que moram na comunidade de 
Porto da Manga não possuem vínculos sociais o que atualmente acarreta a fragilidade 
e a dependência a que são submetidos constantemente aos órgãos públicos. Diante 
disso, Carreteiro (2011) argumenta que as pessoas que pertencem as categorias 
profissionais que possuem um acúmulo de desfiliações sociais como habitação e 
educação o trabalho legalizado é o único meio simbólico que eles encontram para 
manter algum tipo de vinculo com a cidadania. Me parece que este é um dos motivos 
deles insistirem tanto em se denominarem pescadores profissionais. É como se 
pertencessem a uma classe e com isso recuperassem a própria cidadania.  

6. PIRANHA 

Outro animal que não é muito visto, mas é temido pelos ribeirinhos é a piranha. 
Não assusta tanto como jacaré, a cobra ou a onça, mas seus dentes afiados podem 
fazer um estrago se a pessoa não tiver o cuidado necessário quando for pegar as iscas 
de dentro das telas. Uma das entrevistadas com apenas 18 anos já sabe bem o que 
significa a piranha para quem sobrevive da coleta de iscas. Identificada como Z_08, a 
jovem explica que já foi obrigada a ficar internada por causa do peixe. De acordo com 
a entrevistada, ela já foi mordida de piranha. Z_08 explica: “estava coletando iscas. Foi 
uma mordida só no pulso e daí fiquei internada três dias”. Pelo exposto até o momento 
é possível perceber que a produção social do adoecimento dos ribeirinhos também 
passa pelo trabalho que desempenham.  
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Para compreender a relação do trabalho com o adoecimento é importante 
perceber o sofrimento de um dos entrevistados ao relatar que causou a morte de dois 
filhos por não saber manusear os instrumentos do seu trabalho diário. 

Em 83 pegou fogo na minha casa [silêncio... olhar distante... 
começa a mexer a mão e os pés...] Perdi duas crianças. Um guri 
e outra menina. [voz trêmula... silêncio.... pigarro na garganta... 
a voz fica embargada... olha para o céu... os olhos ficam cheios 
de lágrimas). E esse sinal tudinho é do fogo. [se olha em 
silêncio...] Tava mexendo com gasolina. Tava enchendo o 
tanque pra sair outro dia cedo. Só que a casa fechada e eu não 
tinha mais ou menos a orientação como que era. Se estivesse 
aberta ou a janela saia o vapor [silêncio... olha para cima...] 
Essa luz aí chegou tem uns dois anos. Antes era vela e 
lamparina [a voz volta a ficar trêmula.. vira a cabeça para o 
lado do rio] Daí começou a depositar o gás lá, da gasolina. De 
repente eu só senti que explodiu na minha cara. Pra não coisa 
eu peguei o tanque e saí. E quando saí trompou no, no [olha 
para o chão... fica um tempo em silêncio..] Eu tinha um armário 
bem na porta cheinho de vasilha. Bateu o tanque no armário 
daí derramou mais gasolina ainda e daí pegou fogo mesmo. Sai 
com o tanque, joguei o tanque pra fora pegando fogo, daí eu 
caí na água [olhos cheios de lágrimas... silêncio]. Daí me 
levaram. Eu, a mulher e duas crianças [...] A menina morreu no 
caminho, no rio. Tinha nove meses. O guri tava com dois anos. 
Morreu no hospital quando tomo o soro (Entrevistado Z_22, 56 
anos). 

Aproximadamente 30 anos depois o sofrimento psíquico ainda é latente. Uma 
ferida que teima em não cicatrizar. O rosto sofrido e as mãos calejadas reclamam 
apenas das dores nas costas por ter que ficar muito tempo sentado pilotando barco 
para poder sobreviver. A tragédia, segundo ele, fez com que o casamento não 
resistisse. Percebe-se aqui, que Backes [et al] (2009) têm razão quando defendem que 
a doença possui caráter histórico e social, sendo que a natureza social se verifica no 
modo característico de adoecer e morrer nos grupos humanos. Desta forma se faz 
necessário ressaltar que para Backes [et al] (2009) a concepção de saúde como 
qualidade de vida é condicionada por vários fatores que englobam inclusive paz de 
espírito, abrigo decente, equidade e justiça social. Nota-se, no relato acima, que além 
de acarretar sofrimento psíquico a doença deixa marcas profundas, sobretudo em 
quem foi por ela afetado, mas em alguma medida, os que estão próximos dos doentes 
também são atingidos. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudar a saúde e doença é, num primeiro momento, perceber que não é 
possível desvincular a saúde do ambiente concreto no qual o sujeito está inserido, uma 
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vez que o contexto influencia na vida psíquica dos participantes/sujeitos da pesquisa. 
As entrevistas mostram ainda que uma das causas do adoecimento físico dos 
moradores da comunidade ribeirinha de Porto da Manga está relacionada, 
principalmente ao fato de não possuírem água tratada. Como o local não possui 
saneamento básico e sistema de tratamento da água para consumo humano, os 
moradores acabam sendo obrigados a tratarem individualmente a água que vão 
consumir. Mesmo com todo o cuidado que tomam com relação a medida dos produtos 
químicos utilizados no tratamento da água, eles reclamam que, algumas vezes, erram 
a medida e a água acaba ficando amarga o que gera, segundo os entrevistados, dores 
no estômago e diarreia. 

Para entender as causas e os sintomas das doenças enfrentadas pelos 
ribeirinhos, se faz necessário compreender como as ações individuais e coletivas 
acontecem no contexto das relações sociais vivenciadas no espaço da própria 
comunidade. Desta forma, é preciso valorizar a cultura dos moradores da comunidade, 
que por estarem à margem da sociedade, acabam buscando na sabedoria popular a 
forma de combater os males que sofrem e enfrentam na difícil luta pela sobrevivência. 
Assim, fica claro o que Moscovici (2011) tentou mostrar ao afirmar que as pessoas não 
são apenas processadoras de informações, nem meros portadores de ideologias ou 
crenças coletivas, mas pensadores ativos, que, produzem e comunicam 
representações e soluções específicas para as questões que se colocam a si mesmas.  

O texto em questão mostra claramente a violação dos direitos humanos básicos 
e a falta de políticas públicas que atendam os ribeirinhos. A comunidade não é 
atendida pelo transporte público e não possui água tratada, posto de saúde, coleta de 
lixo e nem rede esgoto. Isso mostra que estão completamente esquecidos pelos 
órgãos públicos. Assim, o Estado que deveria ser gerador de vida é produtor de 
adoecimento e morte: não só deixa morrer, mas faz morrer. A omissão do Estado no 
campo da saúde, educação e segurança contribui para a produção do adoecimento dos 
ribeirinhos que são obrigados a viver em casas que não oferecem as mínimas 
condições de moradia digna. A construção social do adoecimento, a falta de políticas 
públicas eficientes e o descaso com os direitos humanos dos ribeirinhos também fica 
evidente na forma de trabalho que desenvolvem como coletores de iscas vivas. 
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RESUMO 

O estudo apresenta resultados da Tese de Doutorado que investigou a implantação do 
Programa Universidade para Todos - ProUni, e a inserção de negros na educação 
superior, destacando a sua implementação em duas Instituições, localizadas em 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul.  Vincula-se às pesquisas do Grupo Estudos e 
Pesquisas de Políticas de Educação Superior (GEPPES – UCDB) e do Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Educação Inclusiva (GEPEI - UFGD). O ProUni é uma política pública 
implementada no contexto da reforma da educação superior do Governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva que visa a democratização do acesso a esse nível de ensino. A 
pesquisa de cunho qualitativo utilizou como procedimentos metodológicos a aplicação 
de questionário socioeconômico , a análise documental, entrevistas e entrevistas semi-
estruturadas realizadas com trinta e um acadêmicos negros, do período noturno, dos 
cursos de Direito e Pedagogia. Os estudos de Paixão; Carvano (2008), Siss (2003),  
Santos (2007), referendaram a perspectiva teórica das análises A conclusão apontou 
que os problemas relativos às desigualdades raciais e o acesso dos jovens negros na 
educação superior no Brasil certamente não serão solucionados por intermédio do 
ProUni e políticas focalizadas, contudo, poderão ser gradativamente extintos, na 
medida em que as políticas de caráter universalista forem capazes de garantir a todos 
os brasileiros, o direito à cidadania e uma vida digna, independente da cor de sua pele. 
Os princípios dos Direitos Humanos fundamentaram a luta dos Movimentos Sociais 
Negros Brasileiros na luta por educação formal, pela igualdade de direitos, pela 
inclusão social e combate ao racismo. A desigualdade e a pobreza material da 
população negra continuam a ser um problema para a sociedade brasileira, somadas à 
discriminação, à distribuição de renda, as condições de moradia, de saúde e ao acesso 
aos diferentes níveis de ensino. 
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Todos – ProUni; Negros. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto de pesquisa realizada no Doutorado em Educação 
que investigou a implantação do Programa Universidade para Todos - ProUni e a 
inserção de negros na educação superior, no âmbito das políticas de governo que 
pretendem democratizar o acesso à educação superior por meio de políticas de ação 
afirmativa, articuladas à operação da política fiscal, bem como ao mecanismo indireto 
de renúncia fiscal às Instituições de Educação Superior privadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sob o manto da justiça social e a focalização nas camadas menos 
favorecidas, cujo principal indicador é o baixo percentual de alunos com idade entre 
18 e 24 anos freqüentando a educação superior, o ProUni foi editado em 10 de 
setembro de 2004, pela Medida Provisória n° 213/2004 e compõe um dos 
instrumentos da política de reforma da educação superior brasileira do governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente em seu primeiro mandato (2003 - 2006). 

O ProUni está inserido no contexto da formulação e implantação das 
políticas públicas de ação afirmativa que passaram a incorporar a agenda política 
neoliberal na década de 1990, marcada por temas polêmicos e reivindicações da 
sociedade civil com o escopo de buscar soluções aos problemas relacionados às 
desigualdades e garantia de direitos, em especial, às questões relacionadas ao 
socioeconômico e as diferenças étnico-raciais. 

A identidade e os contornos de marcos normativos para as correções ou 
minimização das injustiças econômicas e simbólicas provocadas pelo preconceito e 
discriminação racial são definidas no processo de aproximação do Movimento Social 
Negro e do Governo, permeado por posições sociais antagônicas, porém convergentes. 
Ou seja, em um pólo o Governo propõe políticas focalizadas por meio de ações 
afirmativas, sistema de cotas raciais e ProUni, que de algum modo atendem às 
reivindicações legítimas do Movimento Social Negro na luta por igualdade de direitos e 
educação, contudo, no outro pólo, as políticas governamentais não visam a garantir a 
qualidade da educação pública em todos os níveis de ensino, a infra-estrutura urbana, 
o sistema de saúde, o ingresso no mercado de trabalho, enfim, não asseguram as 
condições necessárias para se viver dignamente, desrespeitando, assim, os direitos 
fundamentais previstos na Carta Constitucional de 1988.  

O trabalho apresenta a importância do Movimento Negro Brasileiro na 
luta por igualdade racial e para a implementação de políticas afirmativas que 
possibilitaram a inserção da população negra na educação superior. Para tanto, o 
trabalho está estruturado em três seções. Na primeira são realizadas breves 
considerações sobre as desigualdades raciais no Brasil; a segunda seção apresenta 
alguns aspectos sobre a luta histórica do Movimento Negro Brasileiro buscando a 
integração do negro na sociedade brasileira e ao direito a uma vida digna. Na terceira, 
segue-se com a discussão acerca da implementação do ProUni. 
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1. AS DESIGUALDADES RACIAIS NO BRASIL 

Os estudos sistemáticos sobre as desigualdades raciais na educação 
passaram a ser desenvolvidos no final da década de 1970 e produziram variadas 
evidências estatísticas sobre as desigualdades educacionais entre brancos e negros no 
Brasil. Por muito tempo a categoria raça foi ignorada no estudo do desempenho 
escolar dos estudantes brasileiros. O próprio Sistema de Avaliação do Ensino Básico 
(SAEB) demorou a reconhecer a relevância do fator raça dentre aqueles que afetam o 
desempenho escolar. (SALDANHA; FRANCESC, 2009, p. 5). 

Em 1976, cerca de 5% da população branca tinha um diploma de 
educação superior aos 30 anos, ante uma porcentagem essencialmente residual para 
os negros. Em 2006, algo em torno de 5% dos negros tinham curso superior aos 30 
anos. O problema é que a desigualdade racial se manteve: quase 18% dos brancos, 
nesse mesmo ano, tinham completado um curso superior até os 30 anos. “O hiato 
racial, que era de 4,3 pontos percentuais em 1976, quase que triplicou, para 13 pontos 
percentuais, em 2006.” (PINHEIRO, 2008, p. 49). 

Os estudos de Fernandes (1978), Hasenbalg e Silva (1999) e outros 
autores continuaram demonstrando a presença e a persistência dessas desigualdades 
e da situação subalterna do negro na sociedade brasileira, ao longo de décadas de 
1980 e 1990, revelando, assim, a dificuldade do Estado brasileiro na adoção de 
medidas efetivas no sentido de minimizar ou modificar essa realidade. 

As denúncias do Movimento Social Negro e os estudos realizados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004), pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA/PNAD, 2004) demonstram as desigualdades sócio-
econômicas e educacionais desse período que provocou, gradativamente, 
distanciamento do Brasil dos padrões reconhecíveis no cenário mundial como 
razoáveis em termos de justiça distributiva.  

Os dados apontam que a presença da população branca na educação 
superior em 1992 é de 7,3% e a presença dos negros é de 1,5%. Em 2001 a população 
branca atinge 14,3%, ou seja, 50%, se comparado a 1992. No mesmo período, 
verificamos um aumento significativo da população negra na educação superior, de 1, 
5% para 3,2 %, porém não representa a redução das desigualdades, se comparada ao 
crescimento da população branca. Portanto, os dados evidenciam a necessidade da 
elaboração de políticas públicas para a democratização do acesso da universidade 
pública brasileira, sob pena de continuar sendo tão excludente quanto à sociedade. 

As pesquisas realizadas por Paixão e Carvano (2008, p. 184) revelaram 
que entre os anos de 1995 e de 2006, aumentou, em todo o país, o número de 
estudantes que freqüentavam o ensino superior: de 1.993.418, em 1995, para 
5.872.940, em 2006. Analisando o ingresso de brancos e negros nesse período, os 
autores constataram os seguintes aspectos: 
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[...] - o número total de estudantes universitários de cor ou 
raça branca passou de 1,50 milhões para 4,03 milhões em todo 
o país. O resultado foi um saldo líquido de ingresso nas 
universidades de 2,53 milhões de pessoas (crescimento de 
168,3%). Destas, 41,6% eram do sexo masculino e 58,4%% do 
sexo feminino; 

- entre o contingente de cor ou raça preta & parda, o número 
de estudantes no ensino superior passou de 341,24 mil, em 
1995, para 1,76 milhões, em 2006, resultando em um saldo de 
1,42 milhões de pessoas (crescimento de 415,0%). Destas, 
41,7%, eram do sexo masculino e 58,3% do sexo feminino;  

- de 2002 a 2006, entre as pessoas brancas, houve um 
aumento de 17,4% no número de estudantes das 
universidades públicas e de 31,1% nas universidades 
particulares. No mesmo período, entre o contingente preto & 
pardo, ocorreu um aumento de freqüência de 31,4% no 
sistema de ensino público e de 124,5% no privado; 

 - O peso de pretos & pardos no ensino superior brasileiro 
também aumentou em termos relativos. Em 1995, 18,1% do 
total de universitários eram deste contingente, tendo esse 
índice aumentado para 29,9%, em 2006. (Grifos nossos).  

Observa-se que o aumento de alunos negros na educação superior 
ocorreu no contexto da adoção de medidas afirmativas por meio das cotas raciais nas 
IES públicas, o ProUni e o Fies, nas instituições particulares. Contudo o acesso à 
educação superior pra a população negra é majoritariamente pela via privada, ou seja, 
o os estudantes negros permanecem nas escolas públicas até o ensino médio, contudo 
essa situação se altera no acesso à educação superior pública. 

O antropólogo Waldemir Rosa, consultor do IPEA, ressalta que, dentro 
do sistema educacional, a escola, a universidade ou qualquer outra instituição, ao 
silenciar ou até mascarar uma situação de discriminação racial e social vivenciada por 
muitos de seus alunos, reforça e até mesmo reproduz, as desigualdades  

Existe um sistema educacional que de certa forma ‘expulsa’ o 
estudante negro ou dificulta bastante a presença dele e, por 
outro lado, existe o mercado de trabalho que não incorpora 
esse estudante. Na verdade, o sistema funciona tanto para 
excluir o negro do processo de qualificação no sistema 
educacional como do processo de inserção e permanência no 
mercado de trabalho. Em outras esferas, a realidade é a 
mesma, como a dificuldade de acesso da população negra ao 
sistema de saúde, por exemplo. Quando o país se nega a 
reconhecer que existe desigualdade racial e que o preconceito 
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é um fator determinante nas possibilidades sociais, está 
deixando de enfrentar o problema de frente (ROSA apud 
PINHEIRO 2008, p. 48). 

É importante perceber que ao longo de 1995 e 2006, a taxa bruta de 
escolaridade na educação superior da população branca evoluiu de 13,1% para 30,7%. 
A população preta & parda de 3,3%, em 1995, atingiu 12,1%, em 2006. A taxa líquida 
de escolaridade no ensino superior, entre 1995 e 2006, passou de 9,2% para 19,5%, 
entre a população branca e, de 2% para 6,3%, entre a preta & parda. No período, a 
taxa líquida de escolaridade no ensino superior duplicou entre os brancos e triplicou 
entre os pretos & pardos. Contudo, em 2006, do total de jovens brancos com idade 
esperada para ingressar no ensino superior, um em cada cinco estava na universidade. 
Já entre os jovens pretos & pardos desta mesma faixa etária, mais de 93,7% estavam 
fora da universidade, fosse ela pública ou privada. Assim, a taxa líquida de 
escolaridade deles, em 2006, ainda era inferior à mesma taxa observada, em 1995, 
entre os jovens brancos (PAIXÃO; CARVANO, 2008). 

As desigualdades educacionais permanecem, conforme demonstra o 
gráfico 1, a seguir: 

 

 

 

 

   

     Gráfico 1 – Distribuição da população brasileira, segundo cor ou raça (em %): 

Fonte: Censo o Demográfico do IBGE, 2010 

 

Embora os indicadores educacionais indiquem uma significativa 
evolução da população negra, em relação à população branca nos últimos anos, 
constata-se que essa evolução se deu em um contexto de desigualdade, ou seja, o 
ponto de partida demonstrava acentuada desigualdade em decorrência do descaso do 
Estado brasileiro com relação à população negra. 

Paixão e Carvano (2008, p. 185) afirmam que: 

Não se trata de retirar o mérito dos avanços observados, mas, 
sim, de ponderá-los dentro da perspectiva do muito que ainda 
tem de ser alcançado. As distâncias ainda são muito grandes, a 
despeito da redução recente das assimetrias. Do mesmo modo, 
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existem razoáveis motivos para se desconfiar da manutenção 
do ritmo de crescimento dos indicadores de escolaridade de 
pretos & pardos no futuro, sem que sejam enfrentados os 
demais motivos que atuam no sentido da exclusão das crianças 
e jovens negros dos espaços escolares. Esses elementos podem 
ser sintetizados em: etnocentrismo e discriminação racial. Esses 
vetores operam por múltiplos mecanismos, mais ou menos 
visíveis, mas inequivocamente contribuem para o baixo 
desempenho escolar das pessoas daquele grupo de cor ou raça.  

 

Nesse contexto, a dinâmica das relações raciais na sociedade brasileira e 
os indicadores sociais revelam a dimensão das desigualdades entre brancos e negros 
no Brasil. A situação educacional dos negros no Brasil representou e ainda representa 
uma dos principais desafios a serem enfrentados pelo Estado brasileiro, fim de garantir 
maior igualdade de oportunidades. O quadro de desigualdade entre negros e brancos 
está relacionado tanto a fatores estruturais quanto à discriminação. Entre os fatores 
estruturais, sem dúvida o mais significativo é a desigualdade educacional, conforme 
demonstramos anteriormente. 

 O governo brasileiro pressionado pelas pressões e reivindicações do 
Movimento Social Negro passou a reconhecer à questão da discriminação racial no 
país e a necessidade de buscar mecanismos para superação dessas questões. Contudo, 
“as iniciativas de combate às desigualdades raciais ainda têm um alcance limitado e 
podem ser mais facilmente identificadas nos documentos e recomendações do que 
por meio de ações práticas”, conforme aponta Heringer (2002, p.62). 

Durante os anos 1960 e 1970, a ditadura militar suprimiu as 
manifestações de liberdade intelectual e atividade política, dificultando a organização 
dos movimentos sociais e, entre eles, dos Movimentos Sociais Negros. Porém, não foi 
impedimento para que florescessem várias formas de resistência cultural negra, 
principalmente nos grandes centros urbanos. (Hanchard, 2001, p.121). 

A discussão sobre a necessidade de viabilizar o acesso à educação 
superior, em especial para a população negra sub-representada nas universidades 
brasileiras, está presente no ideal de tornar o Brasil mais justo e democrático. O 
movimento negro a partir da década de 1970 desempenhou um papel fundamental, 
no sentido de denunciar a discriminação, as desigualdades raciais e o caráter 
excludente e seletista da educação brasileira. 

2 - A LUTA DO MOVIMENTO NEGRO PELA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

A luta dos Movimentos Sociais Negros por educação formal e a 
reivindicação de políticas educacionais, que reconhecessem as desigualdades raciais 
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presentes na sociedade brasileira, sempre foram pontos primordiais defendidos na 
história desses movimentos158. 

A atuação da Frente Negra Brasileira constituiu-se como uma das mais 
importantes organizações de conquistas para o negro em todos os setores e a 
integração da sociedade brasileira, conforme os estudos de Siss (2003, p. 9) e 
Domingues (2013, p. 121). A segunda metade da década de setenta foi marcada pelo 
fortalecimento das organizações de ativistas do Rio de Janeiro e de São Paulo que 
vislumbraram a necessidade da criação de um Movimento Negro nacional capaz de 
unificar e articular as várias organizações então existentes. Essa proposta concretizou-
se com a criação, em 1978, do MNU – Movimento Negro Unificado Contra a 
Discriminação Racial.  

Na década de 1990 de Movimentos Sociais Negros assumem uma nova 
prática, no sentido centralizar as suas reivindicações por políticas especificas voltadas 
para a população negra, sem negarem a necessidade de articulação destas, com as 
políticas de cunho universalistas igualitárias.  

Entre os inúmeros eventos que marcaram essa década, a “Marcha 
Zumbi dos Palmares contra o Racismo Pela Cidadania e a Vida”, realizada pelas 
entidades negras brasileiras, em 20 de novembro de 1995, em Brasília, é 
reconhecidamente o evento do movimento social mais importante. Os organizadores 
do evento entregaram ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
o “Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial” que contém 
inúmeras propostas, distribuídas nos seguintes eixos: 1) Democratização da 
informação, 2) Mercado de trabalho, Educação, 3) Cultura e comunicação, 4) Violência, 
5) Religião, 6) Terra. 

Além das pressões do Movimento Negro, a presença de parlamentares 
negros no Congresso Nacional brasileiro, foi determinante para aumentar debate 
sobre a questão racial no Poder Legislativo e concretizar algumas reivindicações da 
população negra por meio de Projetos de Lei para as áreas da educação, emprego, 
saúde, violência cultura, comunicação e religião. (SANTOS, 2007, p. 172) 

Em resposta às reivindicações do documento entregue ao Presidente da 
República, na ocasião da Marcha, o Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, 
composto por oito membros da sociedade civil, ligados ao movimento negro, oito 
membros de Ministérios e dois de Secretarias, designados pelo Presidente da 
República com a finalidade de propor ações integradas de combate à discriminação 
racial, visando ao desenvolvimento e à participação da população negra; elaborar, 
propor e promover políticas governamentais antidiscriminatórias e de consolidação da 
cidadania da população negra; entre outros. Em fevereiro de 1996, o governo criou o 
Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação – 
GTEDEO, vinculado ao Ministério do Trabalho, com a finalidade de implementar as 

                                                           
158

 A esse respeito ver entre outros, os estudos de NASCIMENTO (1985), MOURA (1983), IANNI 

(1987). 



 

- 686 - 

 

medidas da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que 
dispõe sobre a Discriminação no Emprego e na Ocupação e definir programa de ações 
que visem ao combate à discriminação no emprego e na ocupação. (BRASIL/MTE, 
2009). 

Essas medidas representaram avanços para a concretização da luta dos 
negros brasileiros por igualdade, contudo não significaram a solução para os 
problemas denunciados desde a década de 1930 em que os Movimentos Sociais 
Negros além de combater o preconceito e a discriminação racial buscavam 
principalmente a integração plena dos negros à sociedade brasileira. A luta por 
igualdade e a defesa dos direitos da população negra se efetivariam, na medida em 
que houvesse a inserção dos negros na esfera social, educacional e política. 
Entretanto, alertamos para a necessidade de analisarmos criticamente o modo como 
àqueles ideais estabelecidos nas décadas de 1920 e 1930 são inseridos nas políticas 
públicas na década de 1990.    

Nota-se que os objetivos da “integração do negro na sociedade 
brasileira” são mais amplos se compararmos às propostas e as medidas para a 
promoção da igualdade racial efetivadas a partir da década de 1990. Há uma 
intervenção consentida e apoiada, além de eficientemente operacionalizada pelos 
intelectuais ligados ao Governo de Fernando Henrique Cardoso, na medida em que as 
reivindicações dos Movimentos Sociais Negros são incorporadas pelo discurso do 
Governo, mas a implantação das políticas públicas, não altera as condições de 
inferioridade dos negros na sociedade brasileira, sugerindo, desse modo, a ocorrência 
de uma “Revolução passiva”, que segundo Gramsci (1999, p. 318) consiste na 

[...] expressão prática das necessidades da ‘tese’ de se 
desenvolver integralmente, até o ponto de conseguir 
incorporar uma parte da própria antítese, para não se deixar 
‘superar’, isto é, na oposição dialética somente a tese 
desenvolve, na realidade, todas as suas possibilidades de luta, 
até capturar os supostos representantes da antítese. 

Ou seja, ocorre um movimento de transformação, mas a partir da classe 
dominante, no qual os representantes do poder gradativamente modificam as relações 
de forças a fim de neutralizar os seus inimigos “de baixo”, permitindo que os 
segmentos politicamente hegemônicos da classe dominante e dirigente tentem ‘meter 
no bolso’ seus adversários e opositores políticos, incorporando parte das suas 
reivindicações. Na análise de Teixeira (2003, p. 7), 

[...] o conceito de ‘revolução passiva’ tem grande fecundidade 
na análise dos processos de transição ocorridos na história do 
Brasil [...] em função da total ausência em nossa história de 
revoluções de tipo jacobino, o Brasil é um país que tem sua 
formação social marcada por processos de transformação pelo 
alto, que podem ser caracterizados como revoluções passivas. 
Trata-se de movimentos de revolução passiva, já que todos eles 
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incorporaram algumas demandas dos grupos subalternos e 
modernizaram o país, mas sempre o fizeram por meio da 
alternância ou da simples conciliação de diferentes frações 
das classes dominantes (Grifos nossos). 

Os aspectos analisados pela autora podem ser percebidos na realização 
do Seminário Internacional “Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa 
nos Estados democráticos contemporâneos” realizado em julho de 1996 nas 
dependências da Universidade de Brasília (UnB), que representou a concretização do 
debate oficial sobre as relações raciais brasileiras. O Seminário foi organizado pelo 
Departamento dos Direitos Humanos, da Secretaria dos Direitos da Cidadania do 
Ministério da Justiça, teve a abertura oficial na sede no Palácio do Planalto e contou 
com a participação de pesquisadores negros, americanos e um grande número de 
lideranças negras do País. (GUIMARÃES, 2005, p. 165).   

No pronunciamento de abertura do Seminário, Fernando Henrique 
Cardoso, na época Presidente da República, admitiu a existência do preconceito e da 
discriminação racial contra os negros no Brasil, ao declarar, 

Nós, no Brasil, de fato convivemos com a discriminação e 
convivemos com o preconceito (...), a discriminação parece se 
consolidar como alguma coisa que se repete, que se reproduz. 
Não se pode esmorecer na hipocrisia e dizer que o nosso jeito 
não é esse. Não, o nosso jeito está errado mesmo, há uma 
repetição de discriminações e há a inaceitabilidade do 
preconceito. Isso tem de ser desmascarado, tem de ser, 
realmente, contra-atacado, não só verbalmente, como 
também em termos de mecanismos e processos que possam 
levar a uma transformação, no sentido de uma relação mais 
democrática, entre as raças, entre os grupos sociais e entre as 
classes (CARDOSO, 1997, p. 14-16, grifos nossos).  

Essa declaração tornou-se um marco histórico na luta dos negros no 
Brasil, pois foi a primeira vez que um Chefe de Estado reconheceu oficial e 
publicamente a desigualdade racial no Brasil e a necessidade o poder público propor 
medidas para modificar essa realidade.  

Carneiro (2002, p. 210) ao analisar os velhos e novos desafios do 
Movimento Social Negro no Brasil fez as seguintes indagações:  

Mas por que não conseguimos manter o controle sobre 
processos que nós mesmos desencadeamos? Por que não 
temos instrumentos de monitoramento dos desdobramentos 
de nossa ação? Por que todos esses novos eventos não são 
apresentados, a nós e à sociedade abrangente, como produto 
de nossa ação política, construída ao longo de décadas de 
denúncia e reivindicações? Tudo acontece como se fosse fruto 
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de geração espontânea ou de uma disposição repentina de 
valorização da diversidade que teria acometido a sociedade. O 
que permite que sejamos expropriados de nossa própria 
prática política? 

No mesmo texto, Carneiro (2002, p. 210) analisa o discurso do então 
vice-presidente Marco Maciel, no Seminário Internacional “Multiculturalismo e 
racismo”, organizado pelo Ministério da Justiça, em 1996 no qual o Ministro afirma 
que “[...] o Estado brasileiro está finalmente engajado em um aspecto que diz respeito 
às suas responsabilidades históricas, em relação às quais sucessivas gerações da elite 
política brasileira sempre demonstraram um inconcebível alheamento”. A autora 
questiona qual foi o tratamento dado ao Movimento Negro ao afirmar que: 

[...] entendo que o Estado busca recuperar a iniciativa sobre o 
ordenamento das relações raciais, ao mesmo tempo em que 
expropria o movimento negro da condição de sujeito de um 
processo no qual, em verdade, o Estado foi obrigado a intervir 
sob pena de perder o controle; a ele, portanto, caberia 
estabelecer os limites em que o debate deve se processar. 
Exemplo concreto disso foi o papel secundário, ou de mero 
coadjuvante, reservado à militância negra do Brasil no 
contexto daquele seminário, caracterizando o mesmo 
processo de alijamento que ocorre em outras instâncias da 
sociedade (Grifos nossos). 

Nesse sentido, novamente indagamos se as conquistas em prol da 
população negra a partir da década de 1990, são resultantes das lutas sociais ou 
representam estratégias do Governo para cooptar os “representantes da antítese”, 
como afirmou Gramsci (1999, p. 318).  

Contudo, é inegável que as pressões do Movimento Negro foram 
importantes na medida em que inseriram as reivindicações na agenda oficial que 
foram formalmente efetivadas por meio de medidas legais visando à promoção da 
igualdade racial. A instituição do Programa Nacional dos Direitos Humanos, por 
intermédio do Decreto nº. 1.904, de 13 de maio de 1996 é um exemplo dessas 
medidas, no qual são propostas inúmeras ações afirmativas em prol da população 
negra., entre as quais destacamos as seguintes: 

Médio prazo 

- Criar banco de dados sobre a situação dos direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos e culturais da população negra na 
sociedade brasileira que oriente políticas afirmativas visando à 
promoção dessa comunidade.  
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- Promover o mapeamento e tombamento dos sítios e 
documentos detentores de reminiscências históricas, bem 
como a proteção das manifestações culturais afro-brasileiras.  

- Desenvolver ações afirmativas para o acesso dos negros aos 
cursos profissionalizantes, à universidade e às áreas de 
tecnologia de ponta.  

- Determinar ao IBGE a adoção do critério de se considerar os 
mulatos, os pardos e os pretos como integrantes do 
contingente da população negra.  

- Adotar o princípio da criminalização da prática do racismo, 
nos Códigos Penal e de Processo Penal.  

- Estimular que os livros didáticos enfatizem a história e as lutas 
do povo negro na construção do nosso país, eliminando 
estereótipos e discriminações. 

 

Longo prazo 

- Incentivar ações que contribuam para a preservação da 
memória e fomento à produção cultural da comunidade negra 
no Brasil.  

- Formular políticas compensatórias que promovam social e 
economicamente a comunidade negra. (BRASIL, 1996, pp. 29-
31, Grifos nossos).  

As propostas sobre ações afirmativas são idênticas às reivindicações 
expressas no documento do Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade 
Racial (1995), nas palavras de Santos (2007, p. 179): 

[...] tal fato demonstra o quanto o governo brasileiro mudou 
em relação às demandas dos Movimentos Sociais Negros, pois 
passou a ouvi-las e incorporar algumas delas em sua agenda 
política. Demonstra também o quanto a educação tem sido 
reivindicada pelos Movimentos Sociais Negros, o quanto ela é 
uma necessidade histórica e um valor, um “bem primordial”, 
para esses movimentos, visto que eles conseguiram pautar na 
agenda de direitos humanos do Estado brasileiro a necessidade 
de inclusão dos negros no ensino superior público por meio de 
ações afirmativas. 

Contudo, o governo de FHC não realizou medidas concretas para a 
inclusão dos negros em áreas de prestígio e poder, as suas intenções ficaram no plano 
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de reconhecimento simbólico das injustiças sofridas pelo povo negro, faltou “vontade 
política” para implementação de políticas de promoção da igualdade racial ampla e de 
forma concreta, principalmente no âmbito da educação superior. 

É importante ressaltar que as políticas de ação afirmativa nesse 
contexto deixaram de ser uma reivindicação presente apenas no discurso do 
Movimento Social Negro, para fazer parte da agenda de diversos segmentos da 
sociedade brasileira (organizações anti-racistas, órgãos governamentais, partidos 
políticos, universidades, mídia). O debate ganha espaço na opinião pública, na 
academia, que expressam reações favoráveis e contrárias, porém, segundo Barreto 
(2004, p. 128) “todas têm como ponto em comum o reconhecimento de que há um 
abismo entre o ideal da democracia racial e a realidade do racismo”. 

Em linhas gerais, na visão do Movimento Social Negro, os avanços que 
marcaram a década de 1990 foram substanciais, na medida em que a questão racial no 
Brasil foi colocada em pauta, em todos os setores da sociedade, inclusive nos 
Movimentos Sindicais. A luta dos negros no Brasil para enfrentar o processo 
discriminatório e conquistar o direito de exercer a cidadania plenamente tomou 
maiores proporções a partir das propostas apresentadas pelo governo brasileiro na III 
Conferência Mundial Contra o Racismo: A Xenofobia e Formas Correlatas de 
Intolerância que se realizou no período de 31 de agosto a 7 de setembro de 2001 em 
Durban, África do Sul. Os princípios estabelecidos pela Conferência fomentaram as 
discussões, já iniciadas pelo movimento negro, sobre a urgência da elaboração de 
políticas de ação afirmativa visando à promoção da igualdade para a população negra 
no Brasil e o acesso à educação superior pública.  

A implementação de Política de cotas na educação superior pública foi a 
primeira medida adotada após as manifestações em Durban.  A Lei nº 3708, de 9 de 
novembro de 2001, disciplinada pelo Decreto nº 30.766, de 04 de março de 2002, 
instituiu cota de até 40% (quarenta por cento) para a população negra e parda no 
acesso à Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e à Universidade do Norte 
Fluminense (UENF). Essas duas IES foram as pioneiras na implantação de políticas 
cotas para negros em universidades públicas no Brasil. 

Desde então inúmeras universidades públicas passaram a incorporar os 
critérios raciais nos exames vestibulares, na maioria dos casos combinados com 
critérios de renda, visando a inserção de um maior número de estudantes negros à 
educação superior. 

Esses marcos históricos, de um modo geral, fortaleceram a discussão 
sobre a questão racial, e contribuíram para que passassem a compor definitivamente a 
agenda política no Brasil.  

Após a eleição Luiz Inácio Lula da Silva ao investir-se no cargo de 
Presidente da República (em cumprimento às propostas apresentadas e às pressões do 
Movimento Negro), ratifica o discurso oficial de reconhecimento de que existe 
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discriminação racial e desigualdades abissais entre brancos e negros no Brasil, 
destacando as medidas afirmativas, no âmbito do governo. 

Nos primeiros atos oficiais, como chefe de Estado, sancionou no dia 10 
de janeiro de 2003, a Lei nº. 10.639, que entre outros aspectos, tornou obrigatório o 
ensino da História e da Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas. Em 21 de março 
de 2003, por meio da Medida Provisória nº. 111 (complementada pelo Decreto 
Presidencial nº. 4.651, de 27 de março de 2003) o Presidente cria a Secretaria Especial 
de Promoção de Políticas de Igualdade Racial – SEPPIR, um órgão federal específico 
para a promoção da igualdade racial.  

Nos anos subseqüentes foram adotadas outras medidas, no âmbito do 
Executivo e do Legislativo por meio da criação de conselhos, comissões, programas e a 
realização de fóruns. O ano de 2005 foi declarado como sendo o ano da Igualdade 
Racial e no mês de maio foi realizado em Brasília a I Conferência Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial. O documento apresentou seis diretrizes centrais: apoio às 
comunidades remanescentes de quilombos, implementação de um modelo de gestão 
das políticas de promoção da igualdade racial, ações afirmativas, desenvolvimento e 
inclusão social, relações internacionais e produção de conhecimento.  

3. O PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS E A INSERÇÃO DO NEGRO NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

O Programa Universidade Para Todos foi criado por meio da Medida 
Provisória n° 213 em 10 de setembro de 2009 e institucionalizado pela Lei 11.096, no 
dia13 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a concessão de bolsas integrais, parciais e 
complementares, nos cursos de graduação e seqüenciais de formação específica das 
instituições privadas de educação superior (com ou sem fins lucrativos), para os 
estudantes de baixa renda oriundos da rede pública de ensino ou de instituições 
privadas, na condição de bolsista integral e que tenham prestado o Exame Nacional do 
Ensino Médio. As bolsas integrais são destinadas a estudantes que possuam renda 
familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio e, bolsas parciais de 50% para 
estudantes que possuam renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos. a 
bolsa complementar de 25% para estudantes que possuam renda familiar, por pessoa, 
de até três salários mínimos, destinada exclusivamente a novos estudantes 
ingressantes. 

Contempla ainda, os estudantes portadores de necessidades especiais, 
nos termos da lei, e professores da rede pública de ensino, para os cursos de 
licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. 
(MEC/PROUNI, 2008). 

No artigo 7º, § II, da Lei nº. 11.096 que trata das cláusulas necessárias é 
destinado um percentual de bolsas de estudo à implementação de políticas afirmativas 
de acesso ao ensino superior de autodeclarados negros e indígenas. O percentual de 
bolsas destinado aos cotistas é igual àquele de cidadãos negros, pardos e indígenas, 
por Unidade da Federação, segundo o Censo do IBGE do ano anterior à seleção. O 
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candidato cotista também deve enquadrar-se nos demais critérios de seleção do 
programa. 

Com o intuito de dar respostas aos velhos e arraigados problemas da 
educação superior brasileira e atender às pressões sociais para sua democratização o 
Estado brasileiro na década de 1990 passou a adotar medidas focalizadas, também 
denominadas de políticas de ações afirmativas em diversos setores, inclusive na 
educação superior. 

Do ponto de vista de José Jorge de Carvalho, da Universidade de 
Brasília: 

Ações afirmativas são políticas públicas que visam corrigir uma 
história de desigualdades e desvantagens sofridas por um 
grupo racial (ou étnico), em geral frente a um Estado nacional 
que o discriminou negativamente. O que motiva essas políticas 
é a consciência de que essas desigualdades tendem a se 
perpetuar se o Estado continuar utilizando os mesmos 
princípios ditos universalistas com que tem operado até agora 
na distribuição de recursos e oportunidades para as populações 
que contam com uma história secular de discriminação. 
(CARVALHO, 2008) 159 

  

A ampliação e democratização do acesso, no governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva, na gestão de Tarso Genro no MEC, se efetivaram por meio da implantação das 
seguintes medidas: a educação à distância; a Universidade Aberta do Brasil, a 
introdução de cotas no sistema público e o ProUni, nas IES privadas. Com a adoção da 
reserva de vagas, o ProUni objetivou promover o acesso dos negros à educação 
superior, tendo em vista que os dados apontam as desigualdades existentes entre 
brancos e negros.  

Os estudos do MEC/INEP (2004, p. 3-6) intitulado “Alunos originários de 
escolas públicas têm menos oportunidade de ingressar na Educação Superior” 
retratam essa realidade quando se comparara a presença de brancos, pardos e negros 
na sociedade e no campus, além de evidenciarem as diferenças entre o número de 
ingressantes e concluintes nesses segmentos populacionais: 

Tabela 2 - Presença de brancos, pardos e negros na sociedade e no campus – 
ingressantes e concluintes. 

 

                                                           
159 Disponível em: <http://www.redebrasil.tv.br/salto/boletins>. Acesso em: 18 de Jun. de 

2008. 
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 Presença na 
sociedade 

Presença no 
campus 

Ingressantes Concluintes 

Brancos   50%      72,9%     70,2%    76,4% 

Pardos   41%      20,5%     22,3%    17,5% 

Negros   5,9%      3,6%     4,6%    2,8% 

Fonte: MEC/INEP, http://www.inep.gov.br/informativo/informativo130.htm. 

Os dados demonstram que o êxito de negros e pardos é 
significativamente menor que a de brancos, ou seja, somados os dois segmentos, 
pardos e negros (definição do IBGE), estes representavam 46,9% da sociedade, mas 
estão presentes no campus apenas 24,1%, enquanto entre os brancos a presença 
aumenta para 72,9%, embora, na sociedade sejam 50% do total. Com relação aos 
ingressantes, os brancos somam 70,2% enquanto negros e pardos representam 26,9%, 
mas a tendência ainda diminui ao se observarem os dados dos concluintes, pois os 
brancos representam 76,4% e os negros e pardos apenas 20,3%. Nesse contexto o 
ProUni foi implantado e, de acordo com os registros do Ministério da Educação, desde 
a primeira edição do ProUni no primeiro semestre de 2005 até o segundo semestre de 
2008, na categoria bolsista raça/cor o total é de 259.222 para branca, 179.986 para 
parda, 67.330 para preta, 10.469 para amarela, 1.116 para indígena e 23.008 que não 
informaram o pertencimento racial (PROUNI/MEC, 2013. Disponível em < 
http://prouniportal.mec.gov.br>. Acesso em 27 de julh de 2013). 

 A pesquisa foi realizada com 31 bolsistas negros dos cursos de 
Pedagogia e Direito do período noturno, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e 
do Centro Universitário de Campo Grande (UNAES/Anhanguera Educacional). Na 
entrevista semi-estruturada, buscamos identificar a importância do ProUni  indagando: 
“ Qual é a importância do ProUni para você? 

Significa uma oportunidade jamais vista no país, é um grande 
avanço, inovador. É o melhor caminho para ter formação 
superior. Eu não possuía nenhuma expectativa de ingressar na 
universidade um dia, devido a minha condição social - baixa 
renda. (Bolsista 10, acadêmica de Direito - UNAES). 

Eu concordo com a implementação das vagas porque 
possibilitará a igualdade racial no Brasil (Bolsista 7, acadêmica 
de Pedagogia - UCDB). 

É uma ótima oportunidade de ingressar ao curso superior. Sem 
essa oportunidade seria muito difícil, pois já tenho 32 anos, 
tenho um filho de 10 anos e preciso sustentar a minha família, 

http://prouniportal.mec.gov.br/
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preocupo-me com a educação dele. (Bolsista 5, acadêmico de 
Direito da UNAES).  

 É mais uma chance de todas às pessoas ingressarem no ensino 
superior. Todos têm esse direito. (Bolsista 17, acadêmico de 
Direito - UCDB). 

Acho que tudo que vier para ajudar a população pobre, de 
baixa renda, negros, o pessoal que não consegue emprego, não 
consegue pagar uma faculdade, não consegue entrar na 
Federal, então essa política tem que diminuir essa 
desigualdade. (Bolsista 3, acadêmico de Direito - UNAES). 

Os acadêmicos entendem que as cotas permitirão a redução das 
desigualdades e possibilitarão o acesso à educação superior e ao mercado de trabalho. 
Reforçam a idéia de que por intermédio dessa estratégia, os negros brasileiros, 
indígenas e pobres poderão ter no futuro, condições dignas de vida. Os alunos de um 
modo em geral, consideraram que as cotas do ProUni possuem a mesma finalidade das 
cotas nas IES públicas, ou seja, a possibilidade de ingresso na educação superior. 
Pensar em ações afirmativas e cotas para estudantes negros, na perspectiva de 
reparação de injustiças históricas, significa rever o sentido de universalização e acesso.  

O Estado brasileiro deve garantir o ingresso e a permanência dos jovens 
brasileiros em instituições de educação superior de qualidade. Por outro lado, a 
legitimidade social do Programa pode trazer o benefício simbólico do diploma àqueles 
que conseguirem permanecer na educação superior e, talvez, uma chance real de 
ascensão social para poucos que estudaram no seleto grupo de instituições privadas 
de qualidade. Mas, para outros restou a opção (oferta do Estado) de ingressar em 
estabelecimentos lucrativos e com pouca tradição no setor educacional.  

A efetivação das Políticas para a Promoção da Igualdade Racial foi 
expressiva na medida em que trouxeram benefícios para a população negra e 
possibilitaram o acesso na educação superior, que sem a implantação desse Programa 
os bancos universitários continuariam destinados à população branca, e aos negros 
restariam a permanência numa classe social excluída, marcada pela desigualdade de 
oportunidades e de direitos.  

Passados oito anos da implantação do Programa verifica-se um 
crescimento considerável de acesso da população negra (composta por pretos e 
pardos), conforme demonstra o gráfico 1, a seguir:  

 

Gráfico 1 – Bolsistas por raça em 2013 
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Fonte: Portal Mec/ PROUNI- 2013 

Cabe ressaltar que desde o censo de 1991 tem ocorrido uma mudança 
significativa no que se refere à autodeclaração do pertencimento racial dos brasileiros 
que antes se identificavam como brancos ou pardos e atualmente se dizem pretos. Um 
aspecto positivo das políticas afirmativas, nesse processo de valorização da raça negra 
que contribui para o aumento da auto-estima e afirmação da identidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A democratização da educação superior brasileira enfrenta inúmeros 
problemas, entre as quais a escassez de vagas públicas e gratuitas. Estas, além de 
insuficientes, são inadequadas, diante do perfil dos estudantes que concluem o ensino 
médio. Essa constatação por um lado provocou algumas críticas na forma de 
selecionar os alunos para ingressarem na universidade, por outro favoreceu as 
mudanças nos mecanismos de acesso à educação superior, desde o octênio FHC. 

A desigualdade racial é outro desafio a ser enfrentado pelo Estado 
brasileiro. A partir da década de 1990, em resposta às pressões do Movimento Social 
Negro, essa questão foi incorporada na agenda política nacional visando à adoção de 
medidas para garantir, entre outros direitos, o acesso dos negros à educação superior. 
As reivindicações se materializaram no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994 
– 2002) e, foram ampliadas no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2009), por 
intermédio da implementação de políticas afirmativas voltadas para a concretização da 
igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, direcionadas 
para diversos setores. Embora haja divergência sobre a implantação do ProUni e, 
apesar das críticas acirradas e a defesa do ensino público, deve-se considerar que o 
Programa segue seu curso há oito anos, e juntamente com as demais ações 
implementadas no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, representou um avanço, na 
medida em que possibilitou o acesso da população negra na educação superior. 
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RESUMO 

Historicamente, a Educação de Jovens e Adultos tem sofrido graves violações no que 
diz respeito à educação. O presente trabalho tem como objetivo apontar quais são 
esses direitos que ao longo da história do país vem sendo violados, como também 
evidenciar as implicações que tais desrespeitos causam na vida desse público. Trata 
ainda de realçar que as políticas educacionais voltadas para essa modalidade de 
ensino, em sua grande maioria não passam de discursos que mais valorizam do que 
efetivamente atuam no enfrentamento das dificuldades relacionadas a EJA e na 
promoção da cidadania a este público. 

 

Palavras Chaves: EJA; Direitos Humanos; Cidadania. 
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1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E OS DIREITOS HUMANOS 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos é permeada de violação de direitos, 
ao ter negada a educação, tal clientela ficou à margem da sociedade e teve sua 
cidadania fragilizada, pois em uma sociedade letrada não há oportunidades para os 
analfabetos ou pouco alfabetizados. Numa sociedade como a nossa, cujo valor social 
dado à escola é muito grande, o fato de uma pessoa ingressar na EJA remete-a a uma 
condição de pobreza, da exclusão imposta pelo grupo de letrados. 

 Nesse contexto violam-se aí dois direitos fundamentais ao desenvolvimento 
humano: a educação e o trabalho.  

Sobre o direito à educação, Liberati (2004, p.212) destaca: 

   [...] essencial para o desenvolvimento humano, 
sem o qual não há qualquer chance de 
sobrevivência (física e intelectual – no que diz 
respeito à concorrência de trabalho e sua 
consequente qualificação técnico-profissional) ou 
se houver essa sobrevivência estará 
comprometida com a qualidade [...] 

Nesse sentindo, percebe-se que a educação está diretamente ligada a 
conquista da cidadania, ao trabalho e a dignidade humana. Quando se tem negado um 
direito tão essencial quanto a educação, violam-se também outros direitos que estão 
arraigados a este, como por exemplo o trabalho, a saúde, a cidadania, a dignidade.  

Segundo o artigo 205 da Constituição Federal a educação é: 

Direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e     incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 2009, p.195). 

Assim sendo, a educação é um bem público, um direito social essencial ao 
desenvolvimento humano e tem que ser propiciada com a colaboração de todos, pois 
a educação torna-se indispensável para que o indivíduo tenha dignidade e respeito, 
direitos esses garantidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

No entanto, para que a Educação de Jovens e Adultos seja de fato eficiente 
como garantia de direitos universais, é preciso que as políticas públicas não a vejam 
meramente como um processo de aquisição de certificação para aqueles que não o 
obtiveram em tempo apropriado, e sim como uma educação que emancipe, que torne 
crítico e que liberte. Porém, para Rummert e Alves (2010), as políticas voltadas para 
esse público: 
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São sustentadas por dois fortes elementos 
argumentativos; as exigências da sociedade do 
conhecimento e a importância da coesão social, e 
subordinam-se às características e demandas do 
padrão de acumulação flexível, que conferem 
particularidades à oferta de oportunidades 
educacionais aos trabalhadores que permanecem 
vitimados pelas decorrências do processo de 
concentração de riqueza. 

  Enquanto sociedade, devemos nos libertar da ideia de poder e 
manipulação que nos acompanha desde o período imperial, educando essa parcela 
para produzir mão de obra, para assim obter força de trabalho barata. A EJA, a muito 
tempo vem acompanhada de exclusão, discriminação e violência, que são reflexos 
diretos de violação da dignidade humana. Não basta apenas certificar, tem que se 
garantir inclusão, consciência crítica e recuperação da autoestima desse público. 

2. A EJA COMO PROMOÇÃO DE CIDADANIA 

“(...) reafirmo que a luta mais obstinada do meu 
governo será o combate à miséria. Isso significa 
fortalecer a economia, ampliar o emprego e 
aperfeiçoar as políticas sociais. Isso significa, em 
especial, melhorar a qualidade do ensino, pois 
ninguém sai da pobreza se não tiver acesso a uma 
educação gratuita, contínua e de qualidade. Nenhum 
país, igualmente, poderá se desenvolver sem educar 
bem os seus jovens e capacitá-los plenamente para o 
emprego e para as novas necessidades criadas pela 
sociedade do conhecimento”. 

(Discurso da Presidente da República, Dilma Rousseff, 
em 10/02/2011) 

São inúmeras as deficiências encontradas na Educação de Jovens e Adultos, 
deficiências estas que vão desde a criação das políticas voltadas para esse segmento 
quanto a execução de tais políticas. O que temos hoje, na verdade, é a busca por uma 
certificação desse público, não havendo portanto, nenhum tipo de preocupação em 
oferecer uma educação de qualidade.  

A Declaração de Hamburgo (1997, p.20) prevê que:  

Os objetivos da educação de jovens e adultos, 
vistos como   um processo de longo prazo, [...] 
deverão desenvolver [...] a autonomia e o senso 
de responsabilidade das pessoas e das 
comunidades, fortalecendo a capacidade de lidar 

http://www.rizoma-freireano.org/index.php/educacao-de-jovens
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com as transformações que ocorrem na 
economia, na cultura e na sociedade como um 
todo; promovendo a coexistência, a tolerância e 
a participação criativa e crítica dos cidadãos em 
suas comunidades, permitindo assim que as 
pessoas controlem seus destinos e enfrentem os 
desafios que encontram à frente. 

 Portanto, a EJA deveria ir além de oferecer apenas a compreensão dos aspectos 
cognitivos, ela precisa ser entendida como uma educação que transforme as pessoas 
em sujeitos críticos, capazes de modificar a sua história através do questionamento e 
do conhecimento.  

 Assim como a educação pode ser a alavanca para a aquisição de direitos, a falta 
dela pode também contribuir para a exclusão social. A educação de jovens e adultos é 
um direito de cidadania. O Parecer nº CEB/CNE 11/2000 destaca que:  

                    A Educação de Jovens e Adultos representa 
uma promessa de efetivar um caminho de 
desenvolvimento de todas as pessoas, de todas 
as idades. Nela adolescentes, jovens, adultos e 
idosos poderão atualizar conhecimentos, 
mostrar habilidades, trocar experiências e ter 
acesso a novas regiões do trabalho e da cultura. 
[...]. A EJA é uma promessa de qualificação de 
vida para todos. 

 No entanto, a UNESCO, fazendo referência a conclusões do I ENEJA (1999) 
manifesta-se a respeito com a seguinte avaliação: 

                                                         No que se refere à EJA, podemos afirmar que a 
Constituição de 1988 representou um avanço, na medida 
em que, pelo seu Artigo 208, Parágrafo 1º, o Ensino 
Fundamental foi consagrado como direito público 
subjetivo, fazendo a inflexão da perspectiva de política 
compensatória para a visão de educação como direito. 
Entretanto, a LDB de 1996 apresenta um retrocesso, 
particularmente no Artigo 38, quando se refere à EJA, 
fundamentalmente, como “cursos e exames supletivos”, 
retomando, assim, a ênfase na perspectiva 
compensatória. 

A Educação de Jovens e Adultos está diretamente associada ao trabalho 
precoce, e podemos ressaltar que a escola está diretamente ligada ao mundo do 
trabalho. Pra Rummert e Alves (2010),  
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São as necessidades do sistema produtivo, em seus 
diferentes estágios, que regulam a quantidade e o tipo de 
oferta de oportunidades educacionais à classe 
trabalhadora. Ou seja, o grau e a forma de qualificação 
profissional, assim como as condições de acesso à 
educação geral, constituem, regra geral, uma construção 
social definida, predominantemente de acordo com os 
interesses dominantes. 

A educação, quando voltada para os interesses capitalistas, torna-se 
instrumento para dominação dos indivíduos, e prepara a mão de obra necessária que 
assegura a estrutura já existente, contribuindo para o aumento das mazelas sociais. 
Para Furtado, (2003): 

A educação tem três importantes impactos 
positivos sobre a vida humana: adaptar para 
o trabalho, garantir a sociabilidade humana 
e qualificar mão-de-obra para a produção. 

Ribeiro (2001) destaca que:  

[...] existe um vínculo entre educação, 
cidadania e trabalho. No entanto, os grupos 
dominantes procuram sempre dissociar o 
conceito de trabalho e de cidadania e 
vincular o conceito de trabalho ao de 
profissionalização. 

Portanto, a educação é um dos canais mais importantes na vida de uma pessoa, 
pois é através dela que o indivíduo tem a oportunidade de mudança. Por isso não 
devemos utilizá-la apenas para formar mecanicamente ou para atender as demandas 
do mercado. Educação não é mercadoria e na escola não se podem perpetuar os 
interesses dominantes. Apesar de suas deficiências, a escola ainda é o lugar que pode 
levar as pessoas a refletirem sobre outro tipo de sociedade. 

3. POLÍTICAS INEFICAZES OU VELHAS PROMESSAS? 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos 
(Parecer CEB nº 11/2000) compreendem a educação escolar, que se desenvolve por 
meio do ensino, em instituições próprias, conforme artigo 1º da LDB 9394/96. 

Segundo este documento, tratar da EJA representa compreendê-la como:  

 [...] uma dívida social não reparada para com os que não 
tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens 
sociais, na escola ou fora dela, e tenham sido a força de 
trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação 
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de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda 
de um instrumento imprescindível para uma presença 
significativa na convivência social contemporânea (BRASIL, 
2000, p. 5). 

Diante desta situação, a EJA deve assumir uma função reparadora, ou seja, uma 
oportunidade concreta de presença de jovens e adultos na escola e uma alternativa 
viável em função das especificidades socioculturais deste segmento para os quais se 
espera uma efetiva atuação das políticas sociais (BRASIL, 2000). A educação, nesse 
caso, se impõe cada vez mais como indispensável para o exercício da cidadania na 
sociedade contemporânea. 

A EJA é considerada uma modalidade da educação básica, tanto na etapa do 
ensino fundamental como do ensino médio, conforme anunciado nos artigos 37 e 38 
da LDB nº 9394/1996. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, ser considerada 
uma modalidade de ensino possibilita o prosseguimento de estudos em caráter regular 
“mediante cursos e exames”. 

A LDB determina em seu artigo 37 que cursos e exames são os meios pelos 
quais o poder público deve viabilizar o acesso do jovem e adultos na escola de modo a 
permitir o prosseguimento de estudos em caráter regular, tendo como referência a 
base nacional comum dos componentes curriculares (BRASIL, 2000). 

 Para fazer uma breve análise das políticas implementadas para essa 
modalidade de ensino, consideraremos a década de 1990, pois foi o ano declarado 
pela Organização das Nações Unidas como Ano Internacional da Alfabetização. 
Realizou-se em Jontiem, na Tailândia, uma Conferência Mundial de Educação para 
Todos, onde estiveram presentes a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura), o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o Banco 
Mundial. 

  No governo Fernando Collor de Mello, sinalizaremos a extinção da Fundação 
Educar, que substituía o MOBRAL, neste governo, o MEC desencadeou o Programa 
Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC). Porém, esse programa não passou de 
intenções e em 1993, no governo de Itamar Franco, criou-se o Plano Decenal de 
Educação para Todos. 

O presidente Fernando Henrique Cardoso, foi eleito em 1994 e não deu 
continuidade ao Plano Decenal. Ele implantou uma reforma político-educacional para 
a educação pública, mas também não comtemplou plenamente a Educação de Jovens 
e Adultos. Neste governo fechou-se a Comissão Nacional de Educação de Jovens e 
Adultos (CNEJA) e o Programa Alfabetização Solidária (PAS), direcionou suas ações 
para os municípios e periferias metropolitanas com maiores índices de pobreza e 
analfabetismo, dando um caráter mais filantrópico às suas ações.  
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Já no governo Luís Inácio Lula da Silva, em 2002, foi criada a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD e em 2003, o Programa 
Brasil Alfabetizado (PBA). E em 2006, o Ministério da Educação, aprovou a criação do 
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), passando então, todas as 
modalidades de ensino, inclusive a Educação de Jovens e Adultos, a fazer parte dos 
recursos financeiros destinados à educação. 

Atualmente, apesar do Programa Brasil Alfabetizado, houve pouca redução no 
campo do analfabetismo. Em 2010, o censo revelou a existência de quase 14 milhões 
de pessoas analfabetas, o que coloca em dúvida a eficácia do Programa. 

Para Torres, (2003): 

La educación de adultos ha estado siempre atrapada entre 
recursos y atención tremendamente pobres, por un lado, y 
expectativas tremendamente ambiciosas, por el otro: 
autoestima, empoderamiento,de ciudadanía, organización 
comunitaria, habilidades para el trabajo, generación de 
ingresos, e incluso alivio de la pobreza. Si los gobiernos y la 
comunidad internacional esperan que la alfabetización y la 
educación de adultos tengan los impactos deseados sobre 
la vida de las personas, las famílias y las comunidades, 
entonces debemos invertir más – no menos (...). Pero, 
además, esa inversión debe ir acompañada de reformas 
econômicas y sociales significativas y más amplias. 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 Não é possível falar da Educação de Jovens e Adultos sem falar em Direitos 
Humanos, pois este segmento da Educação deveria permitir que todo cidadão fosse 
agente de sua própria história. 

  Para Saviani (2000), é preciso pensar uma educação que busque refletir 
criticamente as relações sociais, uma educação que rompa com as aceitações, sem 
questionamentos. Para que não se perpetue na escola os interesses dominantes. 
Assim, a educação realmente cumprirá sua função e deixará de ser somente um forte 
recurso utilizado a serviço de um sistema que escraviza e aliena.  

Garantir o acesso das pessoas jovens e adultas à educação é, antes de tudo, 
respeitar um direito humano. E como direito humano, faz-se necessário dar a EJA 
outra cara, colocando-a a serviço da cidadania e através dela promover uma prática 
educativa que aniquile a violação dos direitos e promova, além de justiça social uma 
educação que liberta. 

No que diz respeito às políticas que conduzem a Educação de Jovens e 
Adultos, temos que extirpar a ideia de que o público dessa modalidade precisa apenas 
de certificação. O aprendizado tem que ser permanente, tem que permitir a reflexão, 
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tem que ter significado. Como afirma Sacristán (2000, p. 38) “[...] construir o futuro, no 
sentido de prevê-lo e de querer que seja um e não outro, só é possível a partir dos 
significados que as imagens do passado e do presente oferecem-nos.” 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), nos artigos 37 e 
38, quando menciona a Educação de Jovens e Adultos, deixa claro que ela deve 
abordar oportunidades educacionais apropriadas, levando em consideração sua idade, 
seu trabalho, sua família e, especialmente, seus conhecimentos e habilidades 
adquiridos ao longo da vida. 

É necessário superar a ideia de que a EJA se esgota na 
alfabetização, desligada da escolarização básica de qualidade. É 
também necessário superar a descontinuidade das ações 
institucionais e o surgimento de medidas isoladas e pontuais, 
fragmentando e impedindo a compreensão da problemática. É 
preciso desafiar o encaminhamento de possíveis resoluções 
que levam à simplificação do fenômeno do analfabetismo e do 
processo de alfabetização, reduzindo o problema a uma mera 
exposição de números e indicadores descritivos. Visualizar a 
educação de jovens e adultos levando em conta a 
especificidade e a diversidade cultural dos sujeitos que a ela 
recorrem torna-se, pois, um caminho renovado e 
transformador nessa área educacional (ARBACHE, 2001, p. 22). 

Precisamos repensar a qualidade dos programas ofertados e criar condições 
favoráveis para que haja melhorias nos indicativos de medidas contra o analfabetismo 
no país. Se a educação está diretamente ligada aos Direitos Humanos, há de se fazer 
necessário a criação de políticas públicas mais eficazes no enfrentamento à violação de 
tais direitos, pois só assim, como coloca Paulo Freire (1979), a educação estará 
cumprindo uma das suas principais funções, que é humanizar o homem. 
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RESUMO 

O direito fundamental à moradia encontra previsão legal no art. 6º, da Constituição 
Federal, tratando-se de um direito incluído a esta pela Emenda Constitucional n. 
26/2000. Embora o direito à moradia seja protegido pela Constituição, observa-se que 
o problema da falta de habitação é um dos principais que assolam a sociedade 
brasileira, donde se tem que o referido direito fundamental ainda encontra problemas 
quanto à sua efetivação. Visando buscar a efetivação desse direito o Governo Federal 
criou o Programa Minha Casa Minha Vida, cujo objetivo principal é possibilitar a 
aquisição de unidades habitacionais por famílias com renda mensal familiar 
consideradas baixas. O presente trabalho tem por escopo analisar a efetivação do 
direito fundamental à moradia por meio da implementação de políticas públicas, 
especificamente, através do Programa Minha Casa Minha Vida. A metodologia 
utilizada consiste no estudo bibliográfico em estudo, trabalhos científicos, legislações e 
documentos que tratam do tema. Ao final, busca-se analisar se o Programa Minha 
Casa Minha Vida é um instrumento capaz de promover a efetivação do direito à 
moradia, de modo que, por se tratar de uma pesquisa em início, não foi possível 
concluir acerca da (in)eficácia do mesmo.  

Palavras - Chaves: Direitos Fundamentais; Direito à Moradia; Políticas Públicas; 
Efetivação 
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1 INTRODUÇÃO 

O Direito à Moradia encontra previsão legal no texto da Constituição Federal, 
em seu art. 6º, formando, juntamente com direitos à saúde, alimentação, educação, 
alimentação, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e 
à infância e a assistência aos desamparados, o rol dos direitos sociais.  

Na Antiguidade, denominava-se Direito à Moradia, o interior das cavernas onde 
os povos nômades se refugiavam dos acontecimentos naturais para se protegerem do 
frio e do calor, e ali eles se abrigavam como forma de repouso, para que no dia 
seguinte ir a luta novamente para conseguir alimentos para a sobrevivência de seus 
familiares. 

As cavernas nesse período eram vistas por eles como o local de moradia, onde 
eles guardavam todas as ferramentas da sua atividade econômica que era a caça e a 
pesca, e nas paredes eles registravam suas histórias fazendo imagens como vestígios 
de sangue  de animais, reproduzindo figuras que retravam a sua vida cotidiana. 

A moradia ainda preserva algumas características do passado, principalmente, 
no que se referente à proteção aos seus moradores, local que serve de ponto para 
descanso e, que geralmente, abriga as relações afetivas de uma família.  

De acordo com o Dicionário Aurélio, moradia é sinônimo de morada que 
significa “Lugar onde se mora ou habita [...]” sendo também denominada de 
habitação, casa, lar ou família.  

Feitas estas considerações, passa-se a justificar a escolha do tema abordado no 
presente trabalho, que decorre da observação diária de noticiários que apresentam 
casos de pessoas que não possuem um lugar para morar, ou que, por motivo de 
catástrofes naturais, perdem suas residências, ficando desabrigadas.  

A partir desta análise, surgiu o interesse em se discutir acerca da existência de 
políticas públicas voltadas à efetivação do direito fundamental à moradia, sendo que, a 
principal política pública que trata do tema é a regulada pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida, do Governo Federal.  

De modo que, o objetivo da presente pesquisa é analisar se a referida política 
pública é um instrumento eficaz na busca pela efetivação do direito fundamental à 
moradia.  

Para a elaboração do presente artigo, adotou-se a pesquisa bibliográfica e 
documental em textos e noticiários dos mais diversos meios de comunicação, que 
discutem o tema abordado.  

A partir das leituras realizadas, estruturou-se o trabalho da seguinte forma: 
primeiro será feita uma análise dos direitos fundamentais na Constituição Federal; a 
sua divisão em gerações/dimensões; a posição do direito à moradia neste contexto; a 
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adoção de políticas públicas para a sua efetivação e uma análise superficial do 
Programa Minha Casa Minha Vida.  

Por se tratar de uma pesquisa iniciada recentemente, ainda não existem 
informações práticas acerca da eficácia do Programa Minha Casa Minha Vida, quanto à 
efetivação do direito fundamental à moradia, concluindo-se apenas que o mesmo é 
uma importante política pública que se colocada em prática da forma correta, poderá 
contribuir muito para a redução das desigualdades sociais, permitindo um maior 
acesso à Justiça à pessoas de renda não elevada.  

2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

2.1 CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Direito Fundamentai é o direito e a garantia de efetivar e assegurar condições 
básicas para uma vida digna, com base do superprincípio da dignidade da pessoa 
humana, abrangendo direitos individuais, sociais, coletivos, de nacionalidades e 
políticos. 

Dimoulis; Martins (2011, p. 49) ensinam que os: 

Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de 
pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos 
constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo 
supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o 
exercício do poder estatal em face da liberdade individual.  

Os direitos fundamentais constituem marco inicial da sociedade que se deseja 
construir, mas para isso se realizar é preciso de valor igualitário a todos os direitos 
garantidos e efetivados pela nossa Constituição. São características dos direitos 
fundamentais: a historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência, 
irrenunciabilidade, inalienabilidade e a imprescritibilidade (LENZA, 2011).  

No que se refere à característica da universalidade Paroski (2008, p. 145) ensina 
que: 

O princípio da universalidade ocupa lugar de elevada 
importância na teoria geral dos direitos fundamentais (dentre 
os quais está incluído o acesso à justiça). Deve ser entendido, 
quanto se trata do Brasil, como a extensão da garantia desses 
direitos para todas as pessoas residentes no território nacional, 
sem discriminação entre brasileiros e estrangeiros, o que vem 
estabelecido de maneira bastante clara no caput do art. 5º, da 
CF, ao enunciar as garantias que esta assegura, antes de arrolar 
em seus incisos dos direitos e deveres individuais e coletivos. 
Um desses direitos é o acesso à justiça, no sentido de não se 
excluir da apreciação do Judiciário ameaça ou lesão de direitos.  
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Para Lenza (2011) os direitos fundamentais apresentam caráter histórico, pois 
nasceram com o Cristianismo passando por diversas revoluções chegando aos dias 
atuais. São direitos universais, vez que são inerentes a todos os seres humanos, 
indistintamente, não havendo um rol limitativo que traz os todos os direitos 
fundamentais, tendo em vista que os mesmos podem ser relativizados. 

Sobre essa temática, Dimoulis; Martins (2011, p. 22) afirmam que os direitos 
fundamentais tiveram seu surgimento antes do advento do Cristianismo visto que  

A maioria dos autores sustenta que os direitos fundamentais 
têm uma longa história. Há quem vislumbre suas primeiras 
manifestações no direito da Babilônia desenvolvido por volta 
de 2000 a.C., quem os reconheça no direito da Grécia Antiga e 
da Roma Republicana e quem diga que se trata de uma ideia 
enraizada na teologia cristã, expressa no direito da Europa 
medieval.  

Verifica-se que a origem dos direitos fundamentais remonta à Antiguidade, 
embora ainda se trate de tema que gera muita discussão acerca da efetivação dos 
mesmos, em âmbito mundial.  

Ainda sobre as características dos direitos fundamentais Paroski (2008, p 102), 
ensina que:  

Os direitos fundamentais (incluindo suas garantias) recebem 
dupla caracterização: de um lado consistem em núcleos de 
liberdade assegurados pela Constituição, recebendo uma 
proteção mais forte que a concedida a outros direitos não 
fundamentais reconhecidos em normas não constitucionais e, 
de outro lado, representam valores que servem de inspiração 
para a organização da comunidade politica, justificando a 
própria existência de uma Constituição. (grifo do autor). 

E continua o autor:  

Não se trata da igualdade material, que irá justificar, em termos 
de concepção de políticas públicas ou de acesso ao direito 
assegurado pelas normas objetivas, o estabelecimento de 
desigualdades jurídicas, para que igualdade efetiva, real, seja 
atingida, corrigindo a superioridade das posições de certas 
pessoas em face de outras, como se dá com as ações 
afirmativas, em que se pretende a inclusão social (leia-se: 
acesso a uma ordem de valores e aos bens a todos assegurados 
pela Constituição) de pessoa que pertencem a grupos de em 
relação aos quais os direitos e as garantias individuais e 
coletivas não se mostram concretamente passiveis de serem 
atingidos, por motivos econômicos, culturais ou de outra 
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ordem, identificados por estudos realizados por instituições 
públicas e privadas (organizações governamentais e não 
governamentais). (Paroski, 2008, p . 147). 

De um modo geral, tem-se que os direitos fundamentais visam a tutela de 
direitos que asseguram um direito acima deles, que é o direito à dignidade da pessoa 
humana, com o intuito de garantir às pessoas condições adequadas de vida e 
convivência em sociedade, indistintamente. 

Assim, os direitos fundamentais podem ser definidos como aqueles direitos 
previstos no texto constitucional de um determinado país, representando direitos 
básicos para assegurar uma vida digna a todas as pessoas submetidas ao texto 
constitucional pátrio.  

2.2 DIMENSÕES/ GERAÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Como visto acima, os direitos fundamentais são os direitos inerentes a todas as 
pessoas que se encontram positivados no texto constitucional pátrio, os mesmos 
devem acompanhar o processo evolutivo da sociedade para assegurar, com eficácia, as 
necessidades das pessoas.  

Assim, doutrinariamente, os direitos fundamentais são classificados em 
dimensões, também chamadas de gerações por alguns doutrinadores, em razão das 
transformações pelas quais os direitos fundamentais passam, no que diz respeito à sua 
titularidade, conteúdo, eficácia e efetivação. (SARLET, 2011). 

Importante destacar que, quanto às dimensões dos direitos fundamentais, o 
surgimento de uma nova dimensão não extingue as demais, apenas acrescenta mais 
direitos para as pessoas.  

Sarlet (2011) defende a existência de três dimensões de direitos fundamentais 
incontestes, no entanto, já existe o entendimento quanto à existência de uma sexta 
dimensão de direitos considerados fundamentais, entretanto, para o presente 
trabalho serão analisadas apenas as gerações já indiscutíveis.  

Nos dizeres de Sarlet (2011, p. 47), os direitos fundamentais de primeira 
dimensão são “[...] direitos de cunho “negativo”, uma vez que dirigidos a uma 
abstenção, e não a uma conduta, positiva por parte dos poderes públicos, sendo neste 
sentido, “direitos de resistência ou de oposição por parte dos poderes públicos.”, 
constituem exemplos desses direitos: o direito à vida, à liberdade, à propriedade e a 
igualdade perante a lei.  

Os direitos de segunda dimensão englobam os direitos econômicos, sociais e 
culturais, que possuem a caraterística de representarem uma dimensão positiva, pois 
não mais visa evitar a intervenção estatal na liberdade individual, mas sim uma 
liberdade por intermédio do Estado, que deve fornecer subsídios para que ela seja 
alcançada (SARLET, 2011).  
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Fazendo-se a diferenciação entre direitos fundamentais de primeira e de 
segunda dimensão, a autora menciona o que leciona Bobbio (1992, p. 21 apud Bucci, 
1997, p.90), nos seguintes termos: 

Enquanto os direitos individuais, ditos direitos fundamentais de 
primeira geração, consistem em liberdades, os direitos sociais, 
ditos de segunda geração, consistem em poderes, que “só 
podem ser realizados se for imposto a outros (incluídos aqui os 
órgãos públicos) um certo número de obrigações positivas. 

Constituem direitos fundamentais de terceira geração, os direitos de 
solidariedade e fraternidade, que visam tutelar direitos ditos coletivos ou difusos, ou 
seja, o objetivo não é mais tutelar os direitos individuais de cada pessoa, mas sim o de 
toda a coletividade. Podem-se citar como direitos de terceira geração, o direito à paz, 
o direito a uma qualidade de vida saudável, o direito ao meio ambiente saudável, o 
direito à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural, isto é, direitos que 
pertencem a um grupo de pessoas e não somente a um indivíduo isoladamente 
(SARLET, 2011).  

Portanto, da análise do exposto, tem-se que a divisão dos direitos 
fundamentais em dimensões/gerações tem a finalidade meramente didática, pois o 
surgimento de uma nova dimensão/geração não acarreta a extinção da anterior, 
apenas a complementa, no sentido de cada vez mais, aumentar o rol de direitos das 
pessoas.  

2.3 PREVISÃO LEGAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

2.3.1 – Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal de 1988 dita as normas para a vida em sociedade, 
pois está no ápice da pirâmide da hierarquia normativa dentro do ordenamento 
jurídico pátrio, trata-se de uma norma soberana, e todas as demais normas devem 
estar em conformidade com ela, devendo haver harmonia entre as mesmas. 

Na Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais estão elencados, 
principalmente, no Título II, que trata “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, que 
vai do art. 5º até o art. 17, além de dispositivos esparsos em seu próprio texto e em 
outras legislações infraconstitucionais e tratados e convenções internacionais que o 
Brasil incorporou ao seu ordenamento jurídico.  

Os Direitos Fundamentais são dirigidos a todas as pessoas, independentemente 
de sua raça, cor, credo, nacionalidade, sexo, entre outros, é um direito de todos sob a 
proteção de teor igualitário da Constituição, que quebra e proíbe qualquer forma de 
preconceito e discriminação. 

3 O DIREITO À MORADIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL: um direito social 
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Os direitos sociais encampam intervenções ou prestações materiais do Estado 
no campo social, fracionando-se em direitos sociais, propriamente ditos (art.6º) e 
direitos trabalhistas (art. 7º a 11). Neste rumo, o direito fundamental à moradia, que 
foi inserido no rol do art. 6º da Constituição Federal de 1988, pela Emenda 
Constitucional n. 26/2000.  

O art. 6º, da Constituição Federal de 1988, dispõe que: “São direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.”. 

Além da disposição constitucional, o direito à moradia também está previsto no 
texto do art. XXV, da Declaração Universal dos Diretos Humanos de 1948, nos 
seguintes termos:  

 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família, saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice e outros 
casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle.  

Ainda em âmbito internacional, o Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos Sociais e Culturais, que foi ratificado pelo Decreto Legislativo n. 591, de 06 
de julho de 1992, em seu art. 11 estabelece que 

ARTIGO 11 . Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem 
o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si 
próprio e sua família, inclusive alimentação, vestimenta e 
moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de 
suas condições de vida.  

Verifica-se que o direito fundamental à moradia é reconhecido tanto pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, como pelo Direito Internacional, recebendo tutela 
normativa em diversos documentos legais.  

Feitas essas considerações, tem-se que o direito à moradia enquadra-se como 
direito fundamental de terceira dimensão/geração, dito direito social, vez que, exige, 
para sua efetivação, uma maior intervenção estatal, ou seja, uma atuação positiva.  

A partir do momento em que algumas pessoas não tem podem exercer o seu 
direito à uma moradia digna, surge  a necessidade de adoção, por parte do Estado, de 
medidas capazes de conduzir à efetivação desse direito fundamental, tais medidas 
recebem o nome de políticas públicas, cujo conteúdo será tratado no tópico seguinte.  
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Apenas a título de introdução acerca da necessidade de implementação de 
políticas pública para efetivação do direito à moradia, importante mencionar os 
dizeres de Gallo (s.d. p. 1539) para quem o Direito à Moradia  

[...] é um direito fundamental, garantido constitucionalmente, 
que precisa ser implementado através de politicas publicas 
sólidas, como modo de amenizar as históricas diferenças sociais 
no país, garantindo o bem estar de todos e a preservação do 
meio ambiente. 

A previsão de criação de políticas públicas para a efetivação do Direito à 
Moradia encontra respaldo ainda na segunda parte, do art. 11, do Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, vejamos: “ARTIGO 11 . [...] Os Estados 
Partes tomarão medidas apropriadas para assegura a consecução desse direito, 
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional 
fundada no livre consentimento.”.  

Deste modo, tem-se que sempre que um direito social, ou seja, um direito de 
terceira dimensão é violado ou não é efetivado, o Estado deve se utilizar de políticas 
públicas, com o intuito de solucionar este problema social.  

4 POLÍTICAS PÚBLICAS  

Pode-se afirmar que apenas uma parcela reduzida da sociedade vive em 
condições dignas, de modo que grande parte da população brasileira vive em 
condições subumanas de sobrevivência, sendo que um dos principais direitos 
mitigados dessa parcela populacional é o Direito à Moradia, pois o número de favelas e 
edificações precárias é assustador. 

Sobre o assunto, Cavalcante (s.d., p. 1743) ensina que  

O poder público, ao atender as necessidades vitais e, por 
consequência, aos objetivos constitucionais de inclusão social e 
desenvolvimento econômico, deve priorizar a distribuição 
equânime dos recursos públicos, direcionando-os, inclusive, à 
construção e regularização de moradias. 

Para solucionar tal situação de desigualdade, com a finalidade efetivar o direito 
fundamental à moradia, o Governo cria programas para solucionar questões 
habitacionais para famílias que precisam de um endereço para se abrigarem, como por 
exemplo, o Programa Minha Casa, Minha Vida, que é objeto de análise da presente 
pesquisa. 

4.1 CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Como visto anteriormente, os direitos sociais possuem como principal 
característica uma maior intervenção do Estado para assegurar-lhes a efetivação, a 
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partir deste aspecto, tem-se que para que esta ocorra, o Estado utiliza como principal 
instrumento a implementação de políticas públicas.  

Para Bucci (2006 apud Gallo, p. 1152), políticas públicas  

[...] são os programas de ação governamental que resultam de 
processos ou conjuntos de eleitoral, legislativo, administrativo, 
orçamentário, judicial – jurididamente regulados, visando a 
coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 
privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes 
e politicamente determinados.  

Significa dizer que quando da elaboração de uma determinada política pública, 
os governantes definem qual é o direito fundamental que será tutelado e, 
posteriormente, estabelecem as diretrizes para que tal escopo seja atingido, tudo de 
acordo com a lei e recursos financeiros disponíveis.  

Aprofundando o estudo sobre políticas públicas, importante mencionar os 
ensinamentos de Bucci (1997, p. 90) acerca do fundamento das políticas públicas: 

 

O fundamento mediato das políticas públicas, o que justifica o 
seu aparecimento, é a própria existência dos direitos sociais – 
aqueles, dentre o rol dos direitos fundamentais do homem, que 
se concretizam por meio de prestações positivas do Estado. 

Complementando essa ideia, Gallo (s.d., p. 1552), leciona que: “Para criar uma 
situação nova, justa e com benefícios para todos, se faz necessário compelir o Estado a 
criar e implementar políticas públicas, no caso do direito à moradia, políticas públicas 
habitacionais.” Isto significa dizer que o Estado tem a função de criar meios eficazes 
para assegurar à todos uma moradia digna que satisfaça todas as suas características.  

3.3 DA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA 

Atualmente, existem várias políticas públicas criadas e implementadas, com o 
escopo de efetivar o Direito à Moradia, em âmbito nacional, entretanto, para o 
presente trabalho, abordar-se-á o Programa Minha Casa Minha Vida.  

3.3.1 – Do Programa Minha Casa Minha Vida 

Importante política pública habitacional, criada recentemente pelo Governo 
Federal com o escopo de amenizar as deficiências no que diz respeito ao Direito à 
Moradia, consiste no Programa Minha Casa Minha Vida, cujas principais caracteristicas 
serão apresentadas a partir do presente tópico.  
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O Programa Minha Casa Minha Vida encontra previsão, dentre outros 
documentos normativos, na Lei n. 7.499, de junho de 2011, que em seu art. 1º, dispõe 
que: 

Art. 1o O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV tem por 
finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e à 
aquisição de novas unidades habitacionais, à requalificação de 
imóveis urbanos e à produção ou reforma de habitações rurais, 
para famílias com renda mensal de até R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) e compreende os seguintes subprogramas: 

I - Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU; e 

II - Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR.  

De acordo com informações constantes no site da Caixa Econômica Federal: 

O Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR 
é um programa do Governo Federal, gerido pelo Ministério das 
Cidades e operacionalizado pela CAIXA, que consiste em 
aquisição de terreno e construção ou requalificação de imóveis 
contratados como empreendimentos habitacionais em regime 
de condomínio ou loteamento, consituídos de apartamentos ou 
casas que depois de concluídos são alienados às famílias que 
possuem renda familiar mensal de até R$ 1.600,00. 

Ressalte-se, para que uma política pública alcance dimensões ideais devem ser 
bem estabelecidos seus objetivos, os meios para alcançá-los, o tempo de duração do 
programa e por último a seleção de prioridades, pois em se tratando de políticas 
públicas o Estado sempre terá que lidar com a escassez de recursos. 

Ainda de acordo com Caixa (2013, s.p.) 

O Programa foi lançado em março/2009, com a finalidade de 
criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de 1 
milhão de novas unidades habitacionais, atualmente essa meta 
é de 2 milhões de novas moradias para as famílias com renda 
bruta mensal de até R$ 5.000,00. 

Para uma adequada execução do Programa existe uma parceria entre a Caixa 
Econômica Federal, o Ministério das Cidades e o Ministério da Fazenda, cada um com 
uma determinada atribuição.  

Neste sentido, importante transcrever a função exercida por cada órgão, de 
acordo com o site da Caixa Econômica Federal (2013), vejamos: 

Caixa Econômica Federal – Instituição financeira responsável 
pela definição dos critérios e expedição dos atos necessários à 
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operacionalização do Programa, bem como pela definição dos 
critérios técnicos.  

Ministério das Cidades – Responsável por estabelecer 
diretrizes, fixar regras e condições, definir a distribuição de 
recursos entre as Unidades da Federação, além de acompanhar 
e avaliar o desempenho do Programa.  

Ministério da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão 
– Em conjunto com o Ministério das Cidades, poderá rever 
anualmente, os limites de renda familiar dos beneficiários e, 
ainda, fixar a manutenção da CAIXA, pelas atividades exercidas 
no âmbito do Programa.  

Deste modo, verifica-se que para que a política pública habitacional do 
Programa Minha Casa Minha Vida se execute é feito um trabalho conjunto entre a 
Caixa Econômica Federal e Ministérios das Cidades e da Fazenda e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

Assim, foram feitas algumas considerações iniciais acerca da efetivação do 
Direito Fundamental à Moradia, sendo que ainda não foi possível verificar a eficácia do 
Programa Minha Casa Minha Vida, o que será objeto de outras pesquisas futuras, em 
continuação a este trabalho.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por ser o Direito à Moradia um Direito Fundamental de terceira 
dimensão/geração, isto é um direito social, o mesmo encontra-se garantido 
constitucionalmente, o que faz com que surja para o Estado o dever de adotar 
medidas capazes de asseguar-lhe a efetivacao.  

Visando efetivar o Direito à Moradia foi instituído o Programa Minha Casa 
Minha Vida, pelo Governo Federal, que tem o objetivo de realizar sonho de muitas 
pessoas de possuir a casa própria, ou seja, seu refúgio de viver torna-se realidade, uma 
vez que, facilita a aquisição de imóveis por pessas de baixa ou média renda.  

Pretende-se com o presente trabalho, iniciar as pequisas acerca da eficácia do 
referido Programa, no que diz respeito, ao alcance do seu objetivo, que é a efetivação 
do Direito à Moradia, vez que, se trata de uma política pública habitacional. Tendo em 
vista que se trata de uma pesquisa em início, ainda não foi possível a apresentação de 
resultados práticos acerca do tema abordado.  
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RESUMO 

Muito tem se discutido acerca da crise  do sistema carcerário no  Brasil e no 
mundo.  O tratamento dispensado aos presos, a superlotação, condições sanitárias e 
estruturais levam estudiosos e defensores dos Direitos Humanos a questionar a 
eficácia da segregação frente ao ideal ressocializador proposto pela execução da 
pena privativa de liberdade. 

Para reverter tal situação mudanças urgentes se fazem necessárias e neste sentido, a 
filosofia proposta  pela  APAC  –  Associação  de  Assistência  e  Proteção  aos  
Condenados,  no cumprimento da pena privativa de liberdade surge como uma 
alternativa de mudança. 

A APAC é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo auxiliar o Poder 
Judiciário na execução das penas privativas de liberdade, com foco na humanização 
da pena e para tanto dispõe de um Método inovador estruturado de modo a 
resgatar a autoestima do preso, manter os laços familiares, cultivar sua religiosidade 
e espiritualidade, levando-o a uma reflexão sobre seus valores e a importância de 
sua recuperação. 

O presente artigo destina-se ao estudo do Método APAC, reconhecido e 
adotado em 17 Estados   brasileiros   e   em   diversos   países   do   mundo   e   que   
vem   se   mostrando comprovadamente eficaz em relação à reeducação e reinserção 
social do preso à sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos, Execução Penal, Sistema Prisional, 
Reinserção Social, Ressocialização. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o pensamento de Foucalt a prisão esteve, desde sua origem ligada a 
um projeto de transformação dos homens (FOUCALT, 2004, p. 131). 

A LEP (Lei de Execução Penal / Lei 7.210/84) em seu art. 1º preconiza como 
um dos objetivos da execução penal proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado. A Resolução nº 96 do CNJ instituiu 
em 27/10/2009 o Projeto Começar de Novo, com objetivo de promover ações de 
reinserção social de presos, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de 
medidas de penas alternativas. 

No 1º Congresso das Nações Unidas, sobre Prevenção do Crime e Tratamento 
de Delinquentes  realizado  em  Genebra  em  1955,  foram  aprovadas  regras  
mínimas  para tratamento dos reclusos, tendo por objetivo estabelecer princípios e 
regras de uma boa organização penitenciária e da prática relativa ao tratamento de 
prisioneiros. 

Portanto, sob a égide de nosso ordenamento jurídico pode-se concluir que o 
criminoso, ao receber como pena a privação da liberdade, encontra no cárcere 
as oportunidades que muitas vezes lhe foram negadas pela sociedade e que, uma 
vez tendo a chance de se ressocializar, não teria motivos para voltar a delinquir. 
Desta forma, com a recuperação do infrator, a sociedade estaria protegida. 

No  entanto,  tal  conclusão  utópica  sucumbe  frente  à  realidade;  a  
criminalidade crescente e constante nos dias atuais é fato notório e conhecido por 
todos, de acordo com declaração feita em 2011 pelo então Ministro e Presidente do 
STF Cesar Peluso o índice de reincidência praticada por ex-detentos ou pelos que 
ainda se encontram em cumprimento de pena no Brasil estima-se em cerca de 
70%162. 

A   precariedade   e   falência   do   sistema   prisional   brasileiro   torna-se   
elemento fundamental para o alto índice acima mensurado, a situação atual em que 
se encontram os presídios deturpam os propósitos ressocializadores da pena, 
transformando a privação de liberdade exclusivamente em punição e as prisões em 
escolas para o crime. 

As condições de detenção e prisão do sistema carcerário pátrio violam os 
direitos humanos, a LEP e as regras mínimas estipuladas pela ONU para o tratamento 
dos presos; diante deste desrespeito mudanças se fazem necessárias e urgentes 
antes que a situação, hora insustentável, se torne insanável. 
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 Noticia veiculada no site do CNJ em 05/09/2011. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/15703- ministro-peluso-destaca-importancia-do-
programa-comecar-de-novo>. Acesso em: 29 maio de 2013. 
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A ressocialização do apenado frente à falência do sistema carcerário 
brasileiro e os meios para se alcançar os objetivos propostos pela LEP e pelas 

orientações do CNJ e da ONU há tempos deixou de ser apenas uma obrigação 

Estatal passando a ser uma questão de ordem pública. 

O Método APAC, criado pelo advogado Doutor Mário Ottoboni, é um método 
reconhecido e adotado no Brasil e em diversos países do mundo por sua 
eficiência no que tange à ressocialização e baixos índices de reincidência criminal e 
que vem a ser uma solução para as mazelas da Execução Penal, uma vez que cumpre 
o papel, hora atribuído ao Estado, de forma eficaz, humanizada e quase 
incorruptível. 

O presente artigo dedica-se ao estudo do Método APAC – Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados na execução de penas privativas de 
liberdade; seu surgimento na cidade de São José dos Campos – SP, onde foi aplicado 
inicialmente o Método no Presidio de Humaitá, o desenvolvimento da metodologia 
no presidio de Itaúna – MG, presidio este que vem se revelando um modelo na 
execução penal. 

Apresenta-se ainda uma análise sobre a finalidade do Método e sua eficácia 
na ressocialização dos presos bem como os 12 elementos fundamentais que o 
compõe. 

O objetivo final do trabalho é que se compreenda a situação calamitosa e 
de falência em que se encontra o sistema penitenciário pátrio e se entenda como o 
método proposto pela APAC é uma alternativa eficaz na execução da pena privativa 
de liberdade no Brasil e no mundo.  

2         O SURGIMENTO DA APAC E SUA EXPANSÃO MUNDIAL 

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC surge como 
um caminho para a ressocialização e reinserção do detento ao convívio em 
sociedade. 

Teve seu início em 1972, idealizado pelo advogado paulista Dr. Mário 
Ottoboni que juntamente com um grupo de amigos voluntários da Pastoral 
Carcerária de São José dos Campos/SP, passaram a estudar o sistema carcerário da 
época com o intuito de amenizar as aflições dos detentos que cumpriam pena na 
Cadeia Pública de São José dos Campos (OTTOBONI e FERREIRA, 2004, p. 17). 

Deste trabalho voluntário e despretensioso formou-se o grupo denominado 
Amando ao Próximo Amarás a Cristo – APAC que passou então realizar entrevistas 
com os presos do Presídio de Humaitá para que desta forma pudessem se inteirar 
dos problemas ali existentes (OTTOBONI, 2012, p. 43). 

Porém, vários obstáculos surgiram para o desenvolvimento do trabalho, assim no 
dia  16 de junho de 1974 a APAC se torna uma entidade civil sem fins lucrativos 
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denominada Associação de Proteção e Assistência Carcerária sendo posteriormente 
substituída a expressão “carcerária” por “aos condenados” e assim passou valer-se 
dos meios jurídicos adequados para se defender e fazer valer os direitos dos presos, 
(SILVA, J R (org), 2012, p. 94). 

Em 1983, a APAC com o auxílio da comunidade e atendendo à solicitação do 
Juiz de Direito da Vara de Execução Penal e da Polícia Judiciária da Comarca de São 
José dos Campos, iniciou a reforma do Presidio de Humaitá que, outrora desativado 
por não possuir condições de segurança, foi então reaberto sob a direção exclusiva 
da APAC e sem a atuação das Forças Policiais163. 

O sucesso obtido com o Presidio de Humaitá atraiu a atenção do Brasil e do 
Mundo, de modo que, de acordo com relatos de seu idealizador Dr. Mario 
Ottoboni, o presidio recebeu a visita de delegações de diversas Nações, além de 
Magistrados, Promotores de Justiça, autoridades políticas e do presidente da Prison 
Fellowship International, Órgão Consultivo da O.N.U. para assuntos Penitenciários 
sediado em Washington, vindo a se tornar, no ano de 1986, membro da O.N.U., como 
filiada a tal Órgão (OTTOBONI, 2012, p. 45). 

Em 1986, foi então fundada a APAC pioneira do Estado de Minas Gerais, na 
cidade de Itaúna que, através de seus resultados formidáveis, tornou-se referência 
nacional e internacional no que diz respeito à recuperação dos presos. (TJMG, 2009, 
p. 19) 

De acordo com a Cartilha APAC publicada pelo Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, a APAC se mantém através de contribuições de seus sócios, doações 
advindas de voluntários e  de  parcerias  e  convênios  com  o  Pode  Público,  
entidades,  fundações,  institutos  e organizações não governamentais (Op. cit., p. 
27). 

Modelo elogiado não somente no Brasil, mas em diversos países do mundo, a 
APAC conta atualmente com mais de 120 unidades em todo território nacional, 
sendo 99 em Minas Gerais e 23 distribuídas em diversos países como Estados 
Unidos, Chile, Nova Zelândia, Costa Rica, Austrália, Bulgária, Canadá, México, 
Rússia, Uruguai, dentre outros (Ibidem, p. 19). 

 

Em relação à reincidência criminal, temos que no sistema prisional comum de 
acordo com informações prestadas pelo DEPEN o índice estimado chega a 85% no 
Brasil e 70% no mundo enquanto que nas instituições onde se adota o Método APAC 
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 Obteve para tanto autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo por meio de 
Resolução para tal fim. 
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esta taxa, segundo dados fornecidos pela Federação Brasileira de Assistência aos 
Condenados – FBAC, apresenta a média de 11,22%164. 

No que diz respeito ao custo imposto ao Estado, de acordo com cálculos 
apresentados pela FBAC cada detento que se encontra em cumprimento de 
pena no sistema prisional comum custa aos cofres públicos em média 3,53 
salários mínimos a cada mês à medida que nas APACs o custo cai para 0,97 
salários165. 

3         FINALIDADE E ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO MÉTODO 

A APAC, conforme já foi dito, é uma entidade civil sem fins lucrativos e com 
personalidade jurídica própria. 

De acordo com a definição de seu idealizador Mário Ottoboni a APAC é 

[...] uma entidade sem fins lucrativos que dispõe de “um 
método de valorização humana, portanto de evangelização, 
para oferecer ao condenado condições de recuperar-se, 
logrando, dessa forma, o propósito de proteger a sociedade e 
promover a justiça (OTTOBONI, 2004a, p. 29). 

Trata-se portanto, de uma metodologia que se preocupa primeiramente com 
a valorização  humana  da  pessoa  que  cometeu  um  erro  e  que  cumpre  pena  
privativa  de liberdade, muitas vezes advindo de famílias desestruturadas as quais 
todas as oportunidades de crescimento e transformação foram negadas (Op. cit., p. 
31). 

Adotando a filosofia de “Matar o criminoso e salvar o homem”, na APAC a 
dupla função da pena não é deixada de lado. O ato cometido não deixa de ser ilícito 
e por tal motivo deve ser punido como forma de prevenção geral através da coerção 
psicológica, porém o cumprimento da pena visa a valorização humana daquele que 
ali deixa de ser “condenado” e passa a ser chamado de “recuperando”, oferecendo 
condições dignas para o seu desenvolvimento físico, moral, espiritual e intelectual, 
sem a perda da dignidade e nenhum outro direito a não ser a liberdade e esta 
temporariamente. Tudo isso, contando sempre com o envolvimento da sociedade e 
da familia, devolvendo à sociedade um individuo recuperado e capaz conviver 
pacificamente no meio social. (SILVA J R (org), 2012, p. 18), em sentido oposto ao 
que ocorre no sistema prisional comum, onde o Estado apenas pune o criminoso 
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 Dados obtidos através do site APAC- Perdões, informações referentes ao período 
2004-2009. Disponível em <http://www.apacperdoes.com.br/?page_id=235>. Acesso 
em: 03 maio de 2013. 
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 Dados obtidos através do site APAC- Perdões, informações referentes ao período 
2004-2009. Disponível em <http://www.apacperdoes.com.br/?page_id=235>. Acesso 
em: 03 maio de 2013. 
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http://www.apacperdoes.com.br/?page_id=235
http://www.apacperdoes.com.br/?page_id=235
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para que sirva de exemplo á sociedade, mas não é capaz de oferecer condições de 
recuperação aos condenados. 

O Método em comento possui 12 elementos fundamentais, criados após 
longos períodos  de  estudos  e  reflexões  para  que  pudessem  alcançar  o  
objetivo  pretendido (OTTOBONI, 2004a, p. 63), elementos estes que serão 
explanados a seguir. 

3.1      A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

A participação da sociedade é fator primordial para o êxito de qualquer 
programa que vise a recuperação de um detento, pois a aceitação e o apoio fazem 
com que este repense a vida e ficando motivado a se tornar uma pessoa melhor. 
Sem o auxilio da comunidade a única guarida que um criminoso possui é a dos 
outros criminosos e, sem nenhum acompanhamento, tornam-se piores ao passar 
pela prisão. 

A visão que o condenado possui de um voluntário e completamente diferente 
da visão que possui da força policial, que no seu entendimento, o vê como um 
criminoso sem recuperação, para ele ali se encontra uma pessoa disposta a oferecer-
lhe ajuda despretensiosa, em nome da amizade e do amor cristão, por acreditar que 
todo o ser humano é capaz de mudar de se tornar uma pessoa melhor por pior que 
seja o erro cometido. 

3.2      RECUPERANDO AJUDANDO O RECUPERANDO 

Os recuperandos precisam aprender a viver em sociedade, pois foi 
justamente por não serem capazes de respeitar as normas de convívio social, pela 
falta de limites e respeito ao próximo que cometeram seus delitos acabaram 
condenados (OTTOBONI, 2004a, p. 67). 

Neste sentido, uma das figuras criadas pela APAC é o representante de 
cela, que possui a missão de manter a disciplina e a harmonia entre os 
recuperandos, incentivar a manutenção da higiene, limpeza e organização das celas. 
São promovidos também concursos de limpeza de celas e nas festividades natalinas 
podem ser instituídos concursos de decoração das celas, com prêmios aos 
integrantes da equipe vencedora (Op. cit., p. 68). 

Além  disso,  em  cada  APAC  existe  um  Conselho  de  Sinceridade  e  
Solidariedade (CSS), órgão que auxilia em sua administração e que apesar de não 
possuir poder de decisão contribui opinando acerca de todos os acontecimentos 
dentro do estabelecimento, como a realização de reformas, promoção de festas e 
celebrações, fiscalização do trabalho para o cálculo da remissão da pena, etc 
(Ibidem, p. 69). 

Semanalmente,  a  CSS  se  reúne  com  todos  os  recuperandos  sem  a  
presença  de membros ou diretores da APAC, para juntos discutirem sobre as 
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dificuldades que estão sendo encontradas, buscando solução para os problemas 
surgidos e reivindicando medidas que auxiliem na harmonia do ambiente prisional. 

Na conclusão de Rezende e 
Santos: 

À medida que vão recebendo essas lições e compreendendo 
a dimensão de sua  nova  postura,  verificarão  que  estão  
participando  da  melhoria  do ambiente onde estão 
convivendo; por isso, deve-se entregar ao próprio preso 
(recuperando) a possibilidade de acolher o outro 
demonstrando, com seu exemplo, a importância da 
recuperação (SILVA R J (org), 2012, p. 44). 

3.3      TRABALHO 

O tempo para alguém se encontra privada da liberdade e da convivência com 
os seus é algo que oprime e angustia, sem ter com o  que se ocupar, o  preso  
passa dias e  noites remoendo fatos pretéritos, arquitetando rebeliões e idealizando 
a vida de crimes em que reenceterá ao adquirir a liberdade (GOIFMANN apud 
CARVALHO FILHO, 2011, p. 129 e 130) 166. 

Na metodologia apaquiana o trabalho é obrigatório em todos os regimes, 
mas não é forçado,  pois  de  como  explica  Rezende  e  SANTOS,  “[...]  proporciona  
a  todos  os recuperandos estarem comprometidos com a caminhada dos demais, 
estando todos dirigidos para a proposta de conversão consoante o livre arbítrio de 
cada um” (SILVA J R (org), 2012, p. 45). 

Na APAC, os presos têm a possibilidade de realizar as mais diversas 
atividades, podendo vir a se identificar com alguma delas e, posteriormente, exerce-
la no retorno ao convívio em sociedade. Para cada etapa de cumprimento de regime 
deve ser oferecido um tipo diferenciado de atividade. 

No regime fechado deve-se direcionar o preso ao desenvolvimento de sua 
autoestima, para a descoberta de seus próprios valores. Assim, recomenda-se a 
laborterapia através do artesanato, atividade que permite ao recuperando exercitar 
a criatividade e refletir sobre o que está fazendo (OTTOBONI, 2004a, p. 71). 

O trabalho é realizado durante o dia, no interior do presídio em oficinas e 
cursos em sua maioria ministrados por voluntários e até mesmo por egressos da 
própria APAC, que ao adquirirem sua liberdade retornam para oferecer sua parcela 
de contribuição e servir de exemplo para os que ali se encontram em cumprimento 
de pena. 
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 GOIFMAN, Kiko. Valetes em slow motion – a morte do tempo na prisão, 1998. In: 
CARVALHO, Robson A. Mata. Cotidiano encarcerado: o tempo com pena e o trabalho 
como “prêmio”. São Paulo: Ed. Conceito, 2011, p. 129 – 130. 
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No regime semiaberto, o recuperando tem a oportunidade de 
profissionalização, uma vez que a LEP autoriza a saída temporária para estudos, 
nesta etapa o recuperando é encaminhado  para  cursos  profissionalizantes  
desenvolvidos  dentro  do  próprio  presidio, quando a entidade possuir espaço físico 
disponível para construção de oficinas ou em estabelecimento comerciais e de 
prestação de serviços com as quais a APAC firme parceriaprivada (OTTOBONI, 
2004a, p. 75). 

A APAC defende ainda o cumprimento deste regime na comarca onde resida 
a familia do recuperando, para que este esteja sempre próximo de seu núcleo 
afetivo. 

Para que o recuperando obtenha o beneficio do regime aberto, a APAC 
propõe que o recuperando possua uma profissão definida, apresente promessa de 
emprego compatível com as suas habilidades e tenha adquirido no regime anterior, 
méritos e condições para o convívio em sociedade (Op. Cit, p. 76). 

Assim, paulatinamente, o recuperando adquire, primeiramente, condições 
emocionais e morais para valorizar-se como ser humano e posteriormente, recebe as 
oportunidades necessárias para que, ao retornar à liberdade, possa conviver em 
harmonia com a sociedade na qual estiver reinserido, exercendo um trabalho digno e 
sendo capaz de prover o sustento dos seus sem precisar recorrer novamente ao 
mundo do crime. 

3.4      A RELIGIÃO 

Trata-se de um elemento cuja assistência encontra-se nominalmente citada 
na LEP, é fundamental cuidar do espirito, e neste sentido, a religiosidade pode 
funcionar de forma importante, proporcionando ao recuperando a introspecção de 
valores espirituais para chegar a uma libertação e apegar-se a algo maior do que o 
passado que o fez chegar à situação na qual se encontra (SILVA J R (org), 2012, p. 
46). 

A religião é fator primordial; a experiência de Deus, de amar e 
ser amado, é de uma importância incomensurável, desde 
que pautada pela ética e dentro de um conjunto de 
propostas em que a reciclagem dos próprios valores leve o 
recuperando a concluir que Deus é o grande companheiro, 
o amigo que não falha. Essa experiência de vida deve nascer 
espontaneamente no coração de recuperando para que seja 
permanente e duradoura (OTTOBONI, 2004a, p. 78). 

O  Método  APAC  proclama  a  necessidade  imperiosa  de  o  recuperando  
ter  uma religião, crer em Deus, sem impor-lhe um credo ou exercer algum tipo de 
pressão para que faça uma escolha, ao invés disso o leva a refletir sobre a 
importância de Deus na vida das pessoas (Op. Cit., p. 79). 
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3.5      ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

Aqueles que conhecem os estabelecimentos prisionais e mantêm algum tipo 
de contato com os detentos, sabem que uma de suas maiores angústias é a situação 
jurídica em que se encontram. 

Assim, oferecer este tipo de assistência ao condenado é de suma 
importância, significa calmaria no estabelecimento prisional e tranquilidade àquele 
que cumpre a pena de prisão. 

Nas APACs, normalmente os presos não precisam se preocupar com a rotina 
de seus processos, pois sabem que existe um departamento jurídico que lhes dá 
assistência. Este trabalho é realizado por advogados voluntários e estagiários do 
curso de Direito, que realizam o acompanhamento dos processos de cada apenado, 
prestando-lhes informações sempre que solicitadas acerca de benefícios que podem 
ser pleiteados em seu favor junto ao Juízo de Execução. 

3.6      ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Outra reclamação muito observada nos estabelecimentos penais diz respeito 
à saúde. A saúde  publica  não  consegue  suprir  nem  mesmo  as  necessidades  dos  
postos  de  saúde  e hospitais nas cidades como é conhecido e notório por toda a 
comunidade, o que há de se dizer do atendimento nas prisões. 

Nas APACs, a existência de departamentos de saúde, com rotina de 
atendimento médico, odontológico e psicológico permite a harmonia no ambiente, 
pois a presença dos voluntários nesses setores dá força para a recuperação do preso 
que percebe o esforço da comunidade e a esperança que possuem em sua 
recuperação (TJMG, 2009, p. 23). 

3.7      VALORIZAÇÃO HUMANA 

Como já foi possível perceber, todas as ações de assistência aos presos, 
buscam, sobretudo, a recuperação de sua autoestima. 

Devemos nos lembrar de que o preso adentra no sistema prisional como um 
marginal, sem esperanças, traz apenas a convicção de que está morto para a 
sociedade e que tal status perdurará mesmo após retornar do cárcere, seguirá 
estigmatizado por toda a vida (SILVA J R (org), 2012, p. 48). 

Nas prisões comuns, em razão da dificuldade de contato com a comunidade, 
a valorização humana fica prejudicada. Por isso, mesmo com assistência educacional 
dentro das celas, na maioria das vezes vigiados por agentes penitenciários, não se 
alcança o objetivo idealizado pelo legislador ordinário (SILVA J R, 2012, p. 48). 

Nas APACs, são realizadas reuniões em celas com a utilização de métodos 
psicopedagógicos e palestras de valorização humana que visam contribuir para que o 
recuperando reencontre sua autoestima e autoconfiança (OTTOBONI, 2004a, p. 85). 
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Os voluntários são treinados para auxiliar o preso a se livrar dos males que o 
fizeram chegar onde estão e se perceberem como filhos de Deus, uma pessoa que 
não é pior nem melhor do que ninguém, orientam e discutem com os presos (Op. 
cit.). 

3.8      FAMILIA 

Não há maior assistência social ao preso do que proporcionar o encontro 
e contato com sua família, o convívio respeitoso com as pessoas que o rodeiam traz 
esperança. 

Conforme leciona Mário Ottoboni, a maioria dos indivíduos que cometem 
crimes tem como fator determinante a falta de estrutura familiar, de acordo com sua 
experiência 

São lares desestruturados, em todos os aspectos, que vivem à 
margem da religião, da ética,  da moral, da cultura, etc.  
Sofrem a  exclusão social e acabam, por isso mesmo, se 
tornando fonte geradora de delinquência. Por este motivo a 
familia do recuperando precisa receber atenção especial do 
Método APAC (OTTOBONI, 2004a, p. 86). 

O contato como os familiares proporciona ao preso o elo com o mundo 
exterior, permite  que  ele  continue  a  ser  pai,  filho,  marido,  irmão,  amigo  e  
desta  forma  se  sinta motivado e capaz de fazer planos para o futuro, livre das 
mazelas que o levaram a delinquir e preparado para recomeçar (SILVA J R (org), 
2012, p. 49). 

Aos membros da familia são oferecidos cursos de formação e valorização 
humana, dentre outras  atividades  que visam  o seu  entrosamento  com  a 
comunidade apaquiana e, quando se encontram preparados, lhes é oferecida a 
oportunidade de se tornar um voluntário (TJMG, 2009, p. 25), pois para Mário 
Ottoboni, “Quando a familia se envolve e participa da metodologia, é a primeira a 
colaborar para que não haja rebeliões, fugas, etc., ajudando a proteger a própria 
entidade e, como consequência, a população prisional.” (OTTOBONI, 2004a, p. 
87). 

3.9      O VOLUNTÁRIO E O CURSO PARA A SUA FORMAÇÃO 

Com relação aos voluntários, é preciso enfatizar que o trabalho é baseado no 
trabalho gratuito em função do próximo, estes devem estar preocupados com o seu 
semelhante, que se encontra caído e precisa de auxilio para se reerguer. 

Estas pessoas devem estar preparadas, pois é sabido que se trata de uma 
causa nobre, porém repleta de dificuldades. Sua espiritualidade deve ser exemplar, 
livre de preconceitos e valores deturpados, pois quem tem uma boa vivencia 
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espiritual não vacila diante dos obstáculos que podem surgir (OTTOBONI, 2004a, p. 
89). 

O voluntário que milita pela recuperação dos apenados deve estar preparado 
para tal missão e com este objetivo, ele participa de um Curso de Estudos e 
Formação de Voluntários, normalmente   desenvolvido   em   42   aulas,   ministrado   
pela   Fraternidade   Brasileira   de Assistência aos Condenados – FBAC (OTTOBONI, 
2004a, p. 92). Nesse curso o voluntário conhecerá a metodologia apaquiana e 
desenvolverá suas aptidões para exercer seu trabalho com eficácia e espirito 
comunitário (TJMG, 2009, p. 25). 

3.10    OS CENTROS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

Em que pese a Lei de Execução Penal disciplinar o cumprimento da pena em 
regime semiaberto, colônia agrícola, industrial ou similar167, tal disposição resulta 
impraticável no território pátrio em virtude da insuficiência de colônias penais 
adequadas. 

Visando  dar  aplicabilidade  ao  disposto  na  LEP  a  APAC  criou  o  Centro  de 
Reintegração Social (CRS), que possui dois pavilhões sendo um destinado ao regime 
semiaberto e outro ao regime aberto, que oferece ao recuperando a oportunidade 
de cumprir a pena no regime semiaberto próximo de sua familia e amigos 
(OTTOBONI, 2004a, p. 95), o que facilita a formação de mão de obra especializada, 
favorecendo a reintegração social e respeitando os direitos do condenado (TJMG, 
2009, p. 25). 

3.11    MÉRITO 

Apesar de entender ser válido o sistema de progressão de regimes adotado 
pela legislação brasileira, a APAC acredita que não basta apenas a obediência às 
regras para se progredir de um regime para outro, mas sim o mérito de cada um, 
conquistado através das atividades desempenhadas durante todo o período de 
cumprimento da pena, “não se trata apenas de uma conduta prisional, mas de um 
atestado que envolve o mérito do cumpridor da pena” (OTTOBONI, 2004a, p. 97). 

Por este motivo, as atividades desenvolvidas pelo recuperando, assim como 
elogios e advertência são devidamente registrados em seu prontuário, que será a 
base para a avaliação de seu mérito para a progressão de regime e concessão de 
outros benefícios (OTTOBONI, 2004a, p. 97). 

3.12    A JORNADA DE LIBERTAÇÃO COM CRISTO 

Consoante explicação de seu idealizador Dr. Mario Ottoboni  

                                                           
167

 Art. 92. A Colônia Agrícola, Industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena 
em regime semiaberto. 
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A  Jornada   nasceu  da   necessidade   de   se   provocar   uma   
definição   do recuperando sobre a adoção de uma nova 
filosofia de vida, cuja elaboração definitiva levou 15 anos de 
estudos, apresentando uma sequencia lógica, do ponto de vista 
psicológico, das palestras, testemunhos, músicas, mensagens e 
demais  atos,  com o  objetivo  precípuo  de  fazer  o  
recuperando  repensar  o verdadeiro sentido da vida. Tudo na 
Jornada foi pensado e testado exaustivamente, e o roteiro, 
ajustado incansavelmente até que seus propósitos fossem 
atingidos (Op. cit, p. 98 – 99). 

Ottoboni segue explicando que a jornada é dividida em duas etapas, sendo 
que a primeira visa revelar Jesus Cristo aos recuperandos, mostrando que para 
Deus todos são iguais e titulares de justiça e igualdade e a segunda etapa o 
leva a um encontro consigo mesmo, com Deus e com seu semelhante (Ibidem, p. 
99). 

A participação na Jornada de Libertação com Cristo, por ser considerado um 
elemento fundamental do Método, é atividade obrigatória para todos os 
recuperandos, especialmente para os que cumprem o regime fechado e deve ser 
realizada ao menos uma vez, durante o cumprimento da pena (Op. cit., p. 115). 

CONCLUSÃO 

Analisando o Método APAC, concluímos que existe total convergência entre 
suas regras e as vaticinadas pela Lei de Execução Penal sendo, portanto, uma 
alternativa eficaz ao seu cumprimento. 

Nas APACs, a valorização humana é pilar fundamental para a recuperação, 
não existe espaço para o ócio, o trabalho e a profissionalização, assim como o asseio 
e o bom comportamento são elementos que compõem o mérito a ser 
conquistado pelo recuperando para que mereça qualquer tipo de beneficio. 

A proximidade com a família auxilia na recuperação do apenado, que se 
esforça para melhorar a cada dia e voltar o quanto antes ao convívio junto aos seus. 

A estrutura física das APACs não se compara com a do sistema prisional 
comum, os próprios recuperandos cuidam da limpeza das unidades e de suas celas e 
toda a assistência necessária é disponibilizada através da ajuda de profissionais 
voluntários. 

A assistência religiosa se faz presente, auxiliando o recuperando na 
introspecção, na busca da espiritualidade para que assim, possa entender que todos 
são merecedores de uma vida melhor. 

Para a APAC, todo homem é maior do que o seu erro, ninguém é 
irrecuperável e esta fé na capacidade do homem de matar o criminoso existente 
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dentro de si é o que torna o Método capaz de recuperar e devolver à sociedade, 
na maioria das vezes, um novo homem, com  seus  valores  transformados,  
profissionalizado  e  apto  ao  convívio  no  meio  onde  se encontrar. 
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A ANÁLISE DO DISCURSO E A (RE)VOLTA À VIOLÊNCIA: DIREITOS 
HUMANOS E SENTIDOS EVOCADOS POR UMA TRAGÉDIA 

 
Márcia Helena Franco Santos Godoy168 

Marlon Leal Rodrigues169 

RESUMO 

Este artigo trata de uma análise discursiva de opiniões de leitores sobre matérias 
jornalísticas relacionadas a um crime que vitimou dois universitários em Campo 
Grande / MS, em 2012. Com o objetivo de contribuir a reflexões acerca da prática 
humana de uso da violência como resposta à violência, elegeram-se, como material, 
comentários feitos em notícias de um crime amplamente divulgado em Mato Grosso 
do Sul, coletados de duas publicações regionais, veiculadas digitalmente. Optou-se, no 
quadro teórico adotado, pelas contribuições da Análise do Discurso (ORLANDI, 2012, 
1986, 1992, 2003, 2004), de Direitos Humanos (PIOVESAN, 2005) e, especialmente, de 
autores que abordam a violência e o preconceito (BOBBIO, 1992; CHAUÍ, 1996/1997). 
Tem-se, como problema central desta produção, a hipótese de existência de temáticas 
diversas nas manifestações discursivas analisadas, mas que apontam, 
majoritariamente, ojeriza a indivíduos que, por ainda não terem sido submetidos ao 
devido processo legal, constituem-se apenas como suspeitos de prática delitiva. 
Quanto à metodologia, elencaram-se, tematizaram-se e foram discutidos textos de 
opinião sobre o fato noticiado. Os resultados do trabalho mostram o específico 
preconceito à condição criminal de pessoas, que, conforme a teoria humanística, 
também pode ser entendido como prática de violência.  

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Análise do Discurso; Preconceito Criminal. 
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INTRODUÇÃO 

A história policial brasileira aponta inúmeros fatos nos quais, em virtude de 
suas repercussões, pessoas que nenhuma participação tiveram em condutas delitivas 
foram, de forma prematura, por motivos diversos, responsabilizadas e “condenadas” 
arbitrariamente pela sociedade que, pedindo “justiça”, exigia “vingança”. 
Nacionalmente conhecido, cita-se o caso da Escola Base que, há 18 anos, fez a 
população legar a uma instituição infantil paulista e a seus funcionários uma 
condenação pública e antecipada por abuso sexual de crianças. Conforme 
investigações posteriores, o crime não havia ocorrido, mas o fato trouxe transtornos 
aos envolvidos, alardeando questões relativas ao preconceito criminal. 

Com interesse nessa problemática, a proposta deste trabalho é apresentar uma 
análise discursiva das opiniões dos leitores de dois jornais populares sul-mato-
grossenses, veiculados em mídia digital, acerca de matérias relacionadas a um crime 
que vitimou dois universitários em Campo Grande / MS, em agosto de 2012. Partindo-
se da proposição de que, em ambiente virtual, as seções que possibilitam comentários 
dos leitores correspondem a um lócus de enunciação do discurso cotidiano, entende-
se que os textos produzidos nesse cenário também consubstanciam a oportunidade de 
verificação de discursos relacionados aos contextos sociais e históricos dos sujeitos. 

A partir dessas considerações que repercutem, precipuamente, o interesse na 
análise da produção discursiva cotidiana e sua particular característica de aparente 
despreocupação do sujeito quanto ao que enuncia, este trabalho é incitado pelos 
seguintes e iniciais questionamentos: quais são os temas que constituem o repertório 
discursivo das manifestações de leitores em comentários acerca das matérias 
publicadas nos jornais digitais “Mídia Max” e “Campo Grande News” que relataram o 
crime que ceifou a vida de dois jovens universitários sul-mato-grossenses? Qual é o 
efeito de sentido evocado por essas manifestações, no que se refere a preconceito 
criminal? 

Após a utilização da metodologia bibliográfica que fundamentou o estado da 
arte do interesse e da abordagem da Análise do Discurso, analisaram-se documentos 
jurídicos e produções escritas vinculadas à área de Direitos Humanos, especificamente 
quanto às questões de violência e preconceito. As informações daí advindas 
propiciaram respectivamente: o recorte do universo discursivo, a divisão dos 
enunciados escolhidos em grupos e sua classificação e, finalmente, a análise da 
posição ideológica responsável pelas paráfrases encontradas nas manifestações dos 
leitores e produzidas pela memória discursiva e pelo interdiscurso. 

Acredita-se na relevância deste trabalho às questões referentes aos efeitos de 
sentido atribuídos à prática delitiva (que extrapola a conduta humana e se fixa em seus 
autores) e às reflexões da construção discursiva social de exigência do uso da violência 
como resposta à prática da violência. Destarte, preponderantemente, busca-se incitar 
a discussão relativa ao preconceito criminal, que também se constitui em modalidade 
a ser rechaçada pela tutela humanística, pois dissemina ojeriza a indivíduos que, por 
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ainda não terem sido submetidos às especificidades do devido processo legal, 
constituem-se apenas como suspeitos de cometimento de crimes. 

1. ANÁLISE DO DISCURSO E DIREITOS HUMANOS: IDEOLOGIA E PRECONCEITO 

A fim de melhor situar este trabalho, inicialmente serão pontuadas algumas 
considerações das searas de Análise do Discurso e de Direitos Humanos, interessando-
se, primordialmente, pelas questões relacionadas a sujeito, formação discursiva, 
efeitos de sentido, violência e preconceito. Tais ponderações objetivam ao respaldo 
teórico das análises vindouras, que buscarão demonstrar, através da exposição de 
enunciados, o efeito de sentido de uma tragédia provocada pela prática de um crime e 
como a revolta popular a essa violência provoca uma volta à prática da violência, 
através da disseminação da ideologia propagadora do preconceito criminal. 

1.1 Análise do Discurso: sujeito, formação discursiva e efeitos de sentido 

Por influência da teoria de Pêcheux (1997), sabe-se que, para a Análise do 
Discurso, constituir-se sujeito não é mostrar a condição corpórea com a qual as 
pessoas se apresentam, mas, factualmente, é dotar-se da representação de um lócus 
significativo construído e materializado pelo contato com o amálgama de diferentes 
discursos170, que, para Orlandi (1986), são enunciados que se formulam em condições 
de produção específicas, originando processos de significação também específicos. 
Dessa forma, quando discursam, os sujeitos não apenas transmitem informação, mas, 
muito além disso, imprimem, principalmente, efeitos de sentido provocados pela 
ideologia. 

As contribuições de Althusser (1985) esclarecem que a ideologia promove, nos 
indivíduos, uma chamada irresistível ao posicionamento discursivo, tornando-os 
sujeitos que, desde sempre, são ideologicamente influenciados. Para o autor, mesmo 
antes do nascimento, um bebê já se mostra constituído como sujeito, pois está 
definido que assim será, “através de e na configuração ideológica familiar específica na 
qual ele é ‘esperado’ após ser concebido” (ALTHUSSER, 1985, p. 98). Assim, não há 
indivíduo que não se constitua sujeito e que não esteja irremediavelmente ligado à 
ideologia, mesmo que acredite ser isento a tal interpelação.  

Através das configurações ideológicas específicas com as quais mantêm 
contato e com as quais interagem, os indivíduos interpelados se vinculam, nas práticas 
linguísticas, às formações discursivas, que, para Brandão (1998), são determinantes 
daquilo que se pode e daquilo que se deve dizer, em cada posição ocupada e em cada 
conjuntura experienciada pelos sujeitos. Orlandi (2003, p. 45), nesse mesmo 
entendimento, explica que “o sujeito se constitui por uma interpelação - que se dá 
ideologicamente pela sua inscrição em uma formação discursiva”, sendo que ele é, 
pelo critério da historicidade, um sujeito detentor de direitos e deveres. 
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 Para Maingueneau (2005, p. 15), discurso é “uma dispersão de textos cujo modo de inscrição 
histórica permite definir como um espaço de regularidades enunciativas”. 
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Assim, qualquer posição definida por um sujeito é construída historicamente 
através do contato com discursos diversos, que atuam “numa relação regrada com a 
memória do dizer (o interdiscurso), definindo-se em função de uma formação 
discursiva na relação com as demais” (ORLANDI 2004, p. 49). Para Fiorin (1998, p. 32), 
a formação discursiva “é um conjunto de temas e de figuras que materializa uma da 
visão de mundo e [...] determina o que dizer”, sendo o sujeito mostrado no discurso 
um “efeito de sentido produzido pelo próprio discurso, isto é, seus temas e suas 
figuras é que configuram a visão de mundo do sujeito” (FIORIN, 1998, p. 49). 

Portanto, investigar o discurso do indivíduo interpelado pela ideologia é 
promover uma análise das formações discursivas que constituem os seus enunciados e 
as cargas ideológicas dessas manifestações linguísticas, que produzem o que Orlandi 
(1992) chama de efeito de sentidos. O trabalho orlandiano afirma, ainda, que é na 
relação entre as formações discursivas e suas infinitas construções de sentido que se 
compõem os efeitos de sentido que podem ser provocados nos interlocutores, 
acarretando a possibilidade de uma mesma coisa ou mesma situação poder ter 
diferentes sentidos para diferentes sujeitos, pois “o sujeito é a interpretação” 
(ORLANDI, 2012, p. 22). 

Entende-se que, interpelados como sujeitos pela ideologia, os indivíduos filiam-
se a formações discursivas específicas, que determinam o que pode e o que não pode 
ser dito e entendido em cada circunstância, gerando efeitos de sentido. Salienta-se 
que, mesmo que acreditem serem ideologicamente “imunes”, não existem indivíduos 
que não se constituam sujeitos e que estejam desvencilhados, discursivamente, de 
posições ideológicas. A simples negação da ideologia é uma manifestação ideológica e 
provoca um intrincado “jogo” entre ideia (negação) e ação (ao se negar, se afirma), 
como também se perceberá, neste trabalho, na relação entre o discurso de revolta à 
violência e a volta da própria violência, no discurso. 

Essas constatações teóricas relacionadas à Análise do Discurso (relativas à 
constituição do sujeito, a discurso, à ideologia, à formação discursiva e a efeitos de 
sentido) respaldarão, vindouramente, a análise do corpus deste trabalho. Entretanto, a 
fim de que seja devidamente considerado o seu objetivo precípuo, faz-se mister que 
sejam discorridas algumas reflexões acerca de Direitos Humanos, suas características e 
abrangências. Dessa forma, a seguir, apontam-se considerações sobre o preconceito e 
a discriminação como formas de manifestação da violência, empregados como 
estratégias de construção simbólica mobilizadas pelo sentido. 

1.2 Direitos Humanos: preconceito e violência 

Piovesan (s/d.) explica que, em referência aos Direitos Humanos, é importante 
advertir que se tratam de direitos historicamente constituídos. Fazendo menção aos 
estudos de Hannah Arendt, o texto piovesano ainda esclarece que os Direitos 
Humanos não são fenômenos pontuais, mas uma criação humana em perpétua 
construção, que se refaz dinamicamente e pode ser traduzida como “uma utopia, uma 
plataforma emancipatória em reação e em repúdio ‘às formas de opressão, exclusão, 
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desigualdade e injustiças’, que combina sempre o exercício da capacidade de 
indignação com o direito à esperança” (PIOVESAN, s/d., p. 01). 

As questões relacionadas a Direitos Humanos ainda são, no Brasil, pontuadas 
por debates bastante acirrados, pois é recorrente a concepção de que a tutela 
humanística recepciona apenas “proteção a bandidos”, refutando menções a 
“vítimas”. Esse entendimento, entretanto, como explica Lopes (1988), é, apenas, uma 
argúcia do poder, pois o interesse humanístico é se apresentar como um instrumento 
criado à pessoa humana em defesa não de um indivíduo qualquer, mas da 
potencialidade abusadora de que podem se utilizar os poderes político e econômico (o 
Estado e/ou o capital, que são organismos burocratas e impessoais171). Destarte, a 
expressão humanística se refere a conflitos entre seres humanos e o poder. 

Para Borges (2006, s/p.), constitui questão de Direitos Humanos qualquer 
evento no qual o poder (Estado ou capital) possa gerar desigualdade ou discriminação, 
fazendo com que o hipossuficiente/vulnerabilizado da relação seja abusivamente 
forçado a se submeter aos interesses e/ou vontades do outro. Logo, nas situações de 
poder que envolvem, por exemplo, relações de gênero (homem x mulher), relações 
econômicas (abastado x pobre), relações de idade (adulto x criança), relações de 
consumo (mercado x consumidor) etc., os Direitos Humanos buscam a proteção do 
mais fragilizado, tutelando quaisquer possíveis vítimas de abuso de quem detém o 
poder para dele abusar. 

Em virtude dessa característica dos Direitos Humanos, a proteção a cridos 
autores de crimes também constitui elemento da alçada humanística, pois, ao ser 
detido, um suspeito passa à cautela do Estado e de seus agentes, constituindo-se, 
dessa forma, um elemento hipossuficiente na relação estabelecida (suspeito x Estado). 
Além disso, recorda-se que, enquanto não forem condenadas utilizando-se do devido 
processo legal e de todas as suas possibilidades recursais, as pessoas a quem se 
atribuem condutas delitivas não devem ser nem nomeadas como “criminosas”, pois se 
constituem “suspeitas” ou “indiciadas” (durante a fase inquisitória) e “rés” ou 
“acusadas” (durante a fase processual). 

Emerge, dessa forma, neste trabalho, o interesse na constituição do 
preconceito criminal, pois, como será mostrado vindouramente, a maioria dos 
enunciados das opiniões de leitores em comentários de matérias publicadas sobre o 
crime que vitimou dois universitários campo-grandenses, em agosto de 2012, não 
considera a possibilidade de os suspeitos não terem praticado o delito, mesmo 
estando a investigação policial em seu início. Assim, percebe-se que o conhecimento 
de um assunto que gerou comoção e exigia, por sua gravidade, o sopesamento social 
promoveu, em resposta, outra violência, concretizada sob o aspecto do preconceito. 
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 Como ensina Lopes (1988, p. 14): “Naturalmente há pessoas humanas que atuam em nome do 
Estado e em nome do capital: ao atuarem nessa qualidade não podem ser vítimas de violações de 
direitos humanos, senão autores. Podem em outras circunstâncias, tornarem-se vítimas do mesmo 
poder a que servem, é certo”. 
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Ao explicar o significado desse termo, Dines (1996/1997, p. 46) afirma que  
“preconceito” vem do latino preaconceptu e representa um “julgamento prévio, sem 
ouvir as partes, posição irrefletida, pré+concebida, irracional. Também pode ser 
entendido como um pré+juízo, tanto que em espanhol se diz prejuício, em francês é 
prejugé, em inglês, prejudice, e, em alemão, vorurteil”. Enfatiza o autor que, em todos 
os idiomas, a constituição etimológica é igual: “o prefixo indicando antecipação e, o 
resto, significando julgamento. Em português, [...] também significa dano, estrago, 
perda. Em outras palavras, a adoção sumária de uma opinião ou critério, antes de 
passar pelo filtro de um julgamento equânime”. 

 Para Bandeira e Batista (2002, p.126), o preconceito “pode ser uma ‘máquina 
de guerra’ presente nas relações sociais cotidianas”, porque promove julgamentos 
equivocados e prematuros sobre algo. Esses autores explicam que o preconceito é o 
alicerce e o reprodutor mais eficaz da violência, pois promove discriminação e 
exclusão, sendo o preconceituoso um indivíduo potencialmente capaz de trazer 
prejuízos ao sujeito alvo do preconceito. Já para BOBBIO (1992, p. 204), esse termo 
deve ser “entendido como uma opinião ou conjunto de opiniões que são acolhidas de 
modo acrítico passivo pela tradição, pelo costume ou por uma autoridade cujos 
ditames são aceitos sem discussão”. 

Chauí (1996/1997, p. 117) considera preconceito “uma ideia anterior à 
formação de um conceito. O preconceito é a ideia preconcebida, anterior, portanto, ao 
trabalho de concepção ou conceitualização realizado pelo sentimento”, pois ele não 
abrange o trabalho do pensamento (que é um mecanismo organizador e sintetizador 
dos dados imediatistas da experiência). Assim, percebe-se que a dicotomia 
preconceito/conceito se estabelece em virtude de que, enquanto aquele ajuíza ser 
verdade por si próprio, esse se consolida através de questionamentos criteriosos e de 
análise racional das respostas advindas desses questionamentos, promovendo um 
exercício intelectual cujo objetivo é a busca da verdade. 

Percebe-se que o fundamento do preconceito é a interferência do senso 
comum e da carga estereotipada que se lega aos seres e às coisas172, não sendo cabível 
a desconsideração de que esse fenômeno (preconceito) constitui prática de violência 
que deve ser rechaçada também quando se dirige a pessoas a quem foi atribuída 
qualquer autoria criminal ainda não confirmada por um devido processo jurídico. 
Destarte, pode-se entender que qualquer discurso que externe preconceito (opinião 
baseada em informações imediatistas sobre um fato) é aviltante e, portanto, constitui-
se uma ação violenta, mesmo que sua temática seja a repercussão de uma barbárie 
criminal. 
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 Chauí (1996/1997, p.116) esclarece que “estereótipo” se refere a um aglomerado “de crenças, 

valores, saberes, atitudes que julgamos naturais, transmitidos de geração em geração sem 

questionamentos, e nos dá a possibilidade de avaliar e julgar positiva ou negativamente coisas e seres 

humanos”.  Para essa mesma autora, “senso comum” é a certeza de que a realidade é como parece e 

que ela não precisa ser questionada, identificando as construções históricas e sociais. 
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Assim, acredita-se que, perante uma situação de violência, é possível que a 
sociedade se manifeste quanto ao fato, promovendo, discursivamente, a volta da 
violência como resposta à prática delitiva, legitimando uma condição algoz aos 
envolvidos, mas, também, tornando óbvio o emprego da violência “falada” como 
mecanismo de superação de um desagrado sofrido. Isso desconstrói a crença de que o 
brasileiro prima sempre pela paz e pela não violência, sendo esse entendimento, 
factualmente, uma forma de preconceito, como ensina Chauí (1996/1997, p. 120) ao 
afirmar que “um dos preconceitos mais arraigados em nossa sociedade é o de que ‘o 
povo brasileiro é pacífico e não violento por natureza’”. 

Tem-se, então, que, mesmo ao repudiar um crime, pode-se parafrasear a 
violência através de enunciados que, apesar de não aparentarem trazer ofensas ao 
mundo físico, são causadores de repercussões no plano material, porque refletem 
discursos impregnados de ideologia. Logo, parece, grosso modo, que a violência 
discursiva direcionada a supostos autores de crimes atinge, precipuamente, o art. XI da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, respeitada pelo ordenamento legal pátrio, 
que garante que “toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada” (ONU, 1948, 
s/p.). 

Considera-se, nesse contexto, que o preconceito criminal corresponde à 
manifestação de um prévio julgamento à condição criminal da pessoa humana que 
ainda não foi submetida ao devido processo legal e que, portanto, tem revestida sobre 
ela a presunção da inocência do inc. LVII do art. 5º da Constituição Republicana de 
1988, abonador de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória”. Logo, em situações de práticas delitivas, parece 
menos inadequado que o repúdio à violência enfoque o fato ocorrido e não os 
indivíduos supostamente envolvidos no acontecimento, a fim de que o discurso de 
revolta à violência não seja a materialização da volta à violência. 

Assim, interessando-se na observação e análise desse jogo ideológico, passa-se, 
na sequência, à apresentação do fato jornalístico amplamente noticiado em Mato 
Grosso do Sul, em agosto de 2012, que trata do crime que vitimou dois jovens 
universitários na Capital do Estado. Além disso, recorta-se o universo linguístico 
determinado para análise (entre os comentários de leitores de dois jornais de mídia 
digital), dividem-se, em grupos, e classificam-se os enunciados escolhidos, 
investigando a formação discursiva a que se filiam e o efeito de sentido provocado, 
verificando a ação da ideologia na prática da violência cometida como preconceito 
criminal. 

2. DISCURSO E PRECONCEITO CRIMINAL 

Para apresentar o que pretende, este trabalho, a seguir, como já explicado, 
exporá informações quanto à tragédia que ceifou as vidas de dois jovens 
universitários, em Campo Grande / MS, pontuando o caso policial escolhido e sua 
maneira repercussora nos veículos de comunicação. Depois, será detalhado o corpus 
discursivo de análise e o meio digital que o acolhe, com explicações sobre a 
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possibilidade de sujeitos tecerem comentários acerca das publicações. Finalmente, 
tematizam-se os comentários, elencando-os, de forma a se identificarem seus sentidos 
e se constatar a existência ou não de discursos propagadores de preconceito criminal. 

2.1 Vidas cortadas: elementos de uma tragédia 

No dia 30 de agosto de 2012, em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do 
Sul, dois jovens universitários, de 18 e 19 anos, ao deixarem um estabelecimento 
comercial em um veículo automotor, evanesceram, sem que houvesse qualquer 
contato. Após o registro de ocorrência policial, as famílias dos desaparecidos foram 
informadas, na tarde do dia 31 de agosto, que o automóvel utilizado por eles fora 
encontrado em outro município sul-mato-grossense, porém não havia, até aquele 
momento, nenhuma informação quanto ao paradeiro dos rapazes. Interrogatórios 
policiais que se seguiram apontaram que os jovens estavam em um matagal próximo a 
uma rodovia de Campo Grande, onde foram encontrados mortos. 

Cinco suspeitos foram detidos e, segundo notícias divulgadas pela autoridade 
policial que presidiu o inquérito, ao serem interrogados, os envolvidos alegaram que 
mataram para que não fossem delatados, uma vez que não se preocuparam em 
esconder seus rostos e, por isso, poderiam ser identificados. Aproximadamente 100 
policiais (entre militares, civis – de investigação e perícia - e rodoviários) trabalharam 
no caso, envolvendo os expedientes das cidades sul-mato-grossenses de Campo 
Grande, Aquidauana, Anastácio, Miranda e Corumbá e se concluiu que o crime 
aconteceu para viabilizar a “encomenda” de um veículo importado, que serviria para 
pagar uma dívida contraída por compra de entorpecente. 

A notícia dessa tragédia que abrangeu vidas de jovens entre 17 a 25 anos (entre 
vítimas e supostos autores) permaneceu recorrente nos meios de comunicação de 
Mato Grosso do Sul por várias semanas. Somente os dois jornais digitais escolhidos 
para comporem o corpus deste trabalho apresentaram, do dia do desaparecimento 
dos universitários até o último dia do mês de outubro de 2012, aproximadamente, 130 
notícias, utilizando-se como filtro de pesquisa os nomes dos dois jovens vítimas do 
crime. Pode-se afirmar, assim, que esse fato gerou grande comoção social, que 
repercutiu não somente no Estado, mas, também, no noticiário nacional. 

2.2 Jornais recortados: corpus 

Como já informado, escolheram-se, para esta análise linguística discursiva, 
enunciados que contemplam opiniões de leitores dos jornais digitais “Campo Grande 
News”173 e “Mídia Max”174, bastante populares em Mato Grosso do Sul. Os textos a 
serem analisados foram coletados nas sessões “comentários” de cada jornal digital, 
que ficam expostas na parte inferior das notícias divulgadas. Ambos os veículos 
jornalísticos exigem a postagem de um nome e de um e-mail como campos 
obrigatórios, sendo que o jornal “Campo Grande News” disponibiliza 800 caracteres 
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 Disponível em: http://www.campograndenews.com.br. Acesso em: 23 out. 2012. 
174

 Disponível em: http://www.midiamax.com/. Acesso em: 23 out. 2012. 
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para a opinião e o “Mídia Max” restringe o espaço de publicação para, no máximo, 400 
caracteres. 

Para postar opinião no “Mídia Max”, o usuário clica no botão virtual 
“comentar”, que vem logo abaixo das notícias e, em seguida, acessa uma caixa 
específica, que se abre com a seguinte informação: “Prezado Leitor, / Mensagens 
ofensivas, caluniosas e as expressões com palavrões não serão publicadas. / 
Agradecemos sua participação”. Já o sítio digital “Campo Grande News” traz a caixa 
para postagem dos leitores com informações sobre a garantia de que não serão 
mostrados textos que não identifiquem seus remetentes, que tenham “teor calunioso, 
[...] de incitação à violência”, que mostrem “conteúdo que possa ser interpretado 
como de caráter preconceituoso ou discriminatório a pessoa ou grupo de pessoas” etc. 

Para delimitação do corpus, optou-se pela utilização dos enunciados-
comentários que se vincularam às primeiras notícias que abordaram a captura de 
suspeitos do crime que vitimou os jovens universitários. Essa escolha se deu a fim de 
que as opiniões pudessem verter sobre possíveis autores de prática delitiva, de forma 
a melhor observação da existência de discursos que apontassem o preconceito 
criminal, ou seja, qualquer “pré-julgamento” dirigido a pessoas apontadas como 
praticantes de delito, mas que ainda não foram devidamente condenadas. Esclarece-
se, ainda, que ambas as notícias foram divulgadas em 31 de agosto de 2012, dia do 
achado dos cadáveres. 

Assim, no jornal “Mídia Max”, colheram-se os doze comentários da notícia 
“Polícia prende homens que assassinaram jovens para roubar Pajero em Campo 
Grande”175, de Eliane Souza, e, no noticiário eletrônico “Campo Grande News”, da 
postagem “Universitários assassinados em Campo Grande eram amigos de infância”176, 
de Nadyenka Castro e Elverson Cardozo. Após a delimitação dos enunciados (12 
comentários do sítio “Mídia Max” e 29 do “Campo Grande News”), eles foram 
classificados conforme o tema de abordagem, ou seja, de acordo com o efeito de 
sentido provocado pela notícia e exteriorizado pelo leitor, na forma de comentário. 

A classificação temática177 constatou enunciados de congratulações aos que 
trabalhavam no caso, de condolências aos amigos e familiares das vítimas, de 
responsabilizações dessa tragédia a terceiros alheios à notícia e, também, de 
manifestações de repúdio aos suspeitos, que foram nomeados nas matérias 
jornalísticas. Ressalta-se que, às vezes, um mesmo enunciado trazia mais de uma 
abordagem temática, mas esta pesquisa considerou a pluralidade apenas em sua 

                                                           
175

 Disponível em: http://www.midiamax.com.br/view.php?pag=2&mat_id=814284#comentarios. 
Acesso em: 23 out. 2012. 

176
 Disponível em: http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/tio-diz-que-universitarios-

mortos-eram-amigos-de-infancia. Acesso em: 23 out. 2012. 
177

 Explica-se, tempestivamente, que dois comentários foram desprezados, neste trabalho: um que 
desejava que os dois mortos tivessem um bom destino, por serem bons e conhecidos do opinante, e 
outro que solicitava aos moderadores da página digital que não colocassem a opção “curtir” 
(empregada usualmente nas redes sociais), como tópico na matéria, em razão de seu conteúdo 
trágico. 
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última subdivisão (item C), usando, como critério de escolha para os demais itens, o 
tema que mais sopesasse ao trabalho, preferindo-se o preconceito criminal à 
responsabilização de terceiros e essa à condolência e à prestação de homenagens. 

A. Homenagens e Condolências  

(2) “Infelizmente a prisão destes, como poderemos classificar? não vai trazer os 
meninos de volta [...]. Parabéns aos nossos valorosos policiais [...]”. 

(8) “[...] QUE DEUS CONFORTE ESTAS FAMILIAS DESTES JOVENS QUE TIVERAM SUAS 
VIDAS LEVADAS [...].QUE DEUS TRAGA O CONSOLO A ESTAS FAMILIAS”. 

(13) “DEUS.....tendes misericórdia desses familiares [...]”. 

(15) “Que deus conforte e alivie a dor dessa família [...]”. 

(22) “Hamilton que Deus conforte sua família [...]”. 

(25) “[...] Meus pêsames aos amigos e familiares...”. 

(30) “[...] Meu pesar pra essas familias, não há o que console numa hora dessas......”. 

(32) “somente Deus para iluminar essas familias e dar conforto aos coraçoes dos pais 
[...]”. 

(33) “ [...] parabenizo a polícia pela ação. Mais infelizmente não trará a vida destes 
jovens de volta [...]”. 

As duas manifestações de congratulação aos profissionais que trabalhavam na 
investigação (2) e (33) ressaltam que, embora de grande valia o desempenho policial, 
ele não devolveria a vida aos mortos, descontextualizando a informação referencial e 
desviando a opinião para os agentes do Estado envolvidos no caso. Os demais 
enunciados (8), (13), (15), (22), (25), (30) e (32) apresentam condolências aos amigos e 
familiares, evidenciando uma operalização ideológica pelo enfoque ao lócus de 
autoridade, ou seja, consideram digna e justa a relação de solidariedade fraterna e 
familiar estabelecida, diretamente ou através de súplica a Deus. 

Assim, percebe-se que o efeito de sentido atribuído à tragédia noticiada na 
matéria jornalística, em (2) e (33), relaciona-se à percepção do trabalho policial que 
circundou o fato (como se essa não fosse exatamente a incumbência dessa 
especificidade profissional – prevenir e elucidar crimes). Já em (8), (13), (15), (22), (25), 
(30) e (32), constata-se uma intenção de conforto aos familiares e amigos das vítimas, 
em sinal de solidariedade pela situação (que poderia, afinal, acontecer com qualquer 
um), ou pela manifestação de que o fato trágico somente poderia ser explicado por um 
elemento mítico, que seria capaz de trazer conforto. 

B. Responsabilidade de outrem  
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(3) “O problema não está apenas na segurança pública... O Brasil deveria impor 
sanções econômicas e excluir do Mercosul à BOLIVIA, eis que o citado Pais possuí 
anistia e regulariza veículos roubados em nosso País, objetivando lucrar com isto, 
ou seja, A BOLIVIA é um PAIS miserável que colabora com o tráfico de veículos e 
de drogas, não só no Brasil assim como em toda América Latina!!!”. 

(17) “A tendência é de só piorar a situação!... Se a população não "retirar" do poder 
em Brasília os verdadeiros " chefes bandidos" que facilitam a entrada de drogas e 
armas, votam por leis mais brandas em favor de vagabundos, estimula a 
destruição da família, instabilidade no campo além do sucateamento dos sistemas 
de saúde, educação e segurança. 
"VIVEMOS UMA DITADURA VERMELHA"”. 

(19) “Então, quando ocorreu a morte do piloto da TAM em Anastácio, se a policia 
tivesse se empenhado em prender esses bandidos, os jovens universitários hoje 
estariam vivos!!!”. 

(31) “É a marcha da barbárie em nossa sociedade, sob o manto da impunidade. uns 
fingem que punem, outros fingem que são punidos. Os bandidos ficarão 5, 6 anos 
presos, durante os quais darão ordens para crimes semelhantes. Leis novas que 
surgem, é como a do atual Ministro da Justiça que, então deputado Federal, 
engendrou uma lei para dar cobertura à mutretagem do Visanet. Vejam no site da 
Folha de SP”. 

(34) “cade a galera que saiu de casa e foi ao TRE,reivindicar interesses politicos, pq não 
se movem para mudarem o atual código penal?”. 

(35) “[...] duas familias destruidas e aparece um advogado para livrar uns bandidos da 
cadeia [...]”. 

(38) “Indiretamente, o menino foi uma vítima desta greve estúpida das universidades 
federais”. 

(39) “Enquanto não houver JUSTIÇA, nunca vai parar esses crimes [...]”. 

(41) “[...] autoridades façam algo [...] politicos acordam vamos agir faze algo pela 
seguranca nossa população”. 

Outra abordagem temático-discursiva nos enunciados analisados refere-se à 
responsabilização do fato a instituições diversas, alguns tratados por Althusser (1985) 
como os “aparelhos ideológicos do Estado” ou seus agentes. Assim, vários textos 
atribuem o crime praticado a elementos que, construídos ideologicamente, deveriam 
prevenir tais situações delitivas, como o próprio Estado – Brasil (3), a polícia (19), as 
leis (31), o advogado (35), a justiça (39) e as autoridades e os políticos (41). Outros 
enunciados responsabilizam elementos pontuais, como a população (17), a “galera que 



 

- 744 - 

 

saiu de casa e foi ao TRE”178 (34) e, até mesmo, a “greve estúpida das universidades 
federais”179 (38). 

Dessa forma, constata-se que a tragédia produzida pelo crime simboliza, 
ideologicamente, para alguns sujeitos, uma oportunidade de denúncia, ou seja, uma 
tentativa de exteriorizar uma visão de mundo insatisfeita quanto às relações de 
dominação, divulgando que a construção simbólica dos aparelhos ideológicos do 
Estado não se legitimam, factualmente, pois não cumprem com as idealizações de suas 
existências (3), (19), (31), (35) e (39). Entretanto, percebe-se que esses discursos 
exteriorizam que, se agirem de maneira adequada, Estado – Brasil (3), polícia (19), leis 
(31), advogado (35), justiça (39) e autoridades e políticos (41) poderão se legitimar. 

Destarte, a crítica a esses elementos simbolicamente construídos não se faz em 
advertência à relação de dominação estabelecida, mas exige, na realidade, que esses 
elementos materializem as construções simbólicas que suas ideologias externam, 
legitimando a ideologia dessas ideologias. Tem-se a conclusão, nesses comentários, de 
que o crime somente se deu porque a Bolívia não está excluída do Mercosul180 (3), a 
polícia não se empenhou181 (19), não há punição adequada (31), sempre surge um 
advogado para defender criminosos (35), não há justiça (39) e as autoridades e os 
políticos precisam fazer algo para impedir fatos como esse (41). 

Salienta-se que três comentários legam o crime a elementos pontuais, que 
deveriam agir ou deixar de agir. Assim, o efeito de sentido provocado pelo crime 
noticiado, em alguns sujeitos, é a percepção de responsabilidade pelo fato: 1. à 
população (17), que deve fazer com que políticos que articulam na Capital do país se 
afastem do poder; 2. às pessoas que se manifestaram no TRE, que devem organizar 
uma nova manifestação para mudanças no Código Penal (34); e 3. ao movimento 
grevista que acontecia na época do crime, nas universidades federais, que, se não 
existisse, não teria trazido um dos jovens a Campo Grande, em virtude da paralisação 
das aulas (38). 

C. Revolta à violência e volta à violência  

A fim de melhor análise dos enunciados que tratam da forma como a revolta à 
violência pode se transformar em uma volta à violência, através do discurso, os 
enunciados que se caracterizam pelo “ataque” aos possíveis autores da prática delitiva 
foram subdivididos. Esclarece-se que vários comentários apresentam mais de uma 
subdivisão temática e foram identificados, dessa forma, com preferências à 
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 Referência a uma manifestação popular ocorrida na época do crime que vitimou os jovens, na qual 
um grupo de pessoas protestou favoravelmente à Lei de Ficha Limpa, no Tribunal Regional Eleitoral. 

179
 Na época do crime, a maioria das Universidades Federais do Brasil estava em greve de professores e 

funcionários administrativos e cogitou-se, pela imprensa, que um dos jovens mortos não residia mais 
em Campo Grande, onde somente estava a passeio, no dia do crime, por não ter aula em virtude da 
greve. 

180
 As investigações policiais apontaram que o veículo roubado seria levado à Bolívia, para ser vendido. 

181
 Soube-se, pelas investigações, que os mesmos supostos autores do crime que vitimou os jovens 

haviam cometido um outro delito semelhante, poucos dias antes, na cidade de Anastácio / MS. 
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nominalização desqualificadora dos suspeitos, à reivindicação de que a pena aplicada 
aos nominados fosse mortal, à menção disfórica aos Direitos Humanos e, finalmente, 
ao subterfúgio de ironia e de reticências para exigência de punição a quem, 
supostamente, havia provocado mortes. 

C. 1 A ironia e as reticências como subterfúgio ideológico  

(21) “[...] Viva o desarmamento!...................”. 

(36) “Polícia, por favor, se possível divulgue as fotos dos [...] foragidos. Deixa a 
sociedade ajudar na captura e ... [...]” 

A ironia, por ser um recurso linguístico que se encarrega, mormente, de 
escamotear o descomedimento e a improbabilidade, pode ser considerada uma forma 
de dissimulação, pois, ao ser enunciada, pretende um sentido de antítese, ou seja, 
exterioriza algo, intentando, na verdade, propagar sua ideia contrária. Dessa forma, ao 
enunciar “viva o desarmamento!” (21), o indivíduo ideologicamente interpelado 
ambiciona apresentar sua opinião de que a morte dos universitários pode ter sido 
provocada pela política pública de combate ao uso de armas de fogo pela população 
ou, ainda, serve como uma forma de enxovalhar tal política, divulgando que ela, de 
fato, não funciona. 

Um outro recurso utilizado para apresentar o efeito de sentido construído a 
partir do crime divulgado nas mídias digitais é o emprego das reticências (36), que 
foram usadas para ocultar o desenlace pretendido pelo sujeito que esperava que a 
sociedade auxiliasse na captura de outros suspeitos que, até o momento da publicação 
da reportagem, ainda não haviam sido encontrados. Tal artifício discursivo mascara a 
opinião, no comentário, mas, ao mesmo tempo, possibilita o entendimento de que o 
enunciador considera demasiado afrontosa a conclusão. O preenchimento do 
enunciado, nesse caso, é construído conforme a visão de mundo do leitor, também 
ideologicamente interpelado. 

C. 2 A menção aos Direitos Humanos 

(7) “[...] ai vem o direitos humanos e protegem esses vagabundos!!” 

(23) “[...] os direitos humanos protege esses v.a.g.a.b.u.n.d.o !!!!! e agora eu pergunto 
para os direitos humanos ? os direitos humanos o que eles irão fazer”. 

(28) “Enquanto [...] os "Direitos Humanos" protegerem bandidos como esses, nossa 
sociedade estará a merce da violência! [...]”. 

Nesses enunciados, o termo “Direitos Humanos” vincula-se à “proteção”, 
exatamente como dispõe o escopo humanístico. Entretanto, esse vínculo se manifesta 
disforicamente, em virtude dos complementos que se postam: “vagabundos” (7), 
“v.a.g.a.b.u.n.d.o” (23) e “bandidos” (28). Dessa forma, o efeito de sentido 
apresentado corresponde ao entendimento ideologicamente construído de que 
“Direitos Humanos somente servem para proteger bandidos”, ideia que não 
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corresponde à ideologia humanística. Assim, desvia-se a problemática histórico-social 
da violência para um opositor a ser combatido: os Direitos Humanos. 

A análise desses enunciados permite uma inicial constatação quanto ao 
preconceito criminal, pois, conforme apresentado neste trabalho, os Direitos Humanos 
não se vinculam à proteção de criminosos, mas de seres humanos que, em qualquer 
contexto de dominação marcado por relação de poder, podem ser vitimados por 
condição de hipossuficiência. O sentido dado pelos sujeitos dos comentários à 
proteção humanística limita seus objetivos e reforça as ideologias dominantes, pois, ao 
considerarem os Direitos Humanos como um inimigo perigoso a ser derrotado, as 
pessoas se apartam de um aliado historicamente convalidado, disseminando pré-
julgamentos equivocados. 

C. 3 A reivindicação de pena mortal 

(1) “pena de morte [...]”. 

(4) “[...] "PENA DE MORTE JÁ" [...]”. 

(5) “[...] A morte é pouco para eles [...]”. 

(6) “MORTE PARA ELES TAMBEM......” 

(7) “Nessas horas sou a favor da pena de morte [...] por mim deviam pagar com a vida 
por suas atitudes [...]” 

(10) “pena de morte e pouvo [...] tem q morrer aos poukos [...]”. 

(12) “[...] o melhor mesmo seria botat no muro e pregar fogo !!!”. 

(16) “OU NOS FAZEMOS DENTE POR DENTE, OLHO POR OLHO [...]”. 

(18) “[...] a morte seria muito pouco [...]”. 

(21) “O coronel Dib está fazendo muita falta [...]” 

(26) “O saudade do coronel Adib epoca que policia tinha poder... BANDIDO BOM É 
BANDIDO MORTO”. 

(27) “O único jeito de tntar diminuir essa violência é a sociedade começar a fazer 
justiça com as próprias mãos [...].A policia,se encontrar esses bandidos,os 
matem... [...]”. 

(29) “[...] não pode ser presos tem que pegar e matar duma vez  [...] acho que a 
sociedade deveria linchar estes vagabundos em praça publica [...]”. 

(37) “[...] pena de morte resolveria para que não ficasem livres novamente”. 
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Observou-se que, para reivindicar uma sanção considerada adequada aos 
supostos autores da violência, vários comentários se utilizam de paráfrases 
reivindicatórias de pena de morte para os suspeitos de terem cometido o crime, que 
estavam, como já informado, nominados nas matérias jornalísticas. Assim, percebem-
se manifestações condenatórias de um fato que, até aquele momento, estava apenas 
no início de sua apuração. Além disso, como a pena capital não está prevista, em 
tempos de não guerra, no ordenamento jurídico pátrio, constata-se que um dos 
efeitos de sentido desencadeados pelo crime é a intenção manifestada 
discursivamente de que um novo crime seja praticado. 

Alguns enunciados se utilizam da forma direta para reivindicarem a aplicação 
da pena de morte (1), (4), (6), (7), (27), (29) e (37); outros apresentam o “coronel Adib” 
(21) e (26) como uma metáfora complexa para se referirem à execução de pessoas 
socialmente consideradas “incômodas”. Alguns comentários (5), (10) e (18) 
intensificam ainda mais a pena de morte, afirmando que morrer ainda não seria o 
suficiente para os suspeitos ou que eles deveriam perecer aos poucos. Logo, constata-
se que as mesmas pessoas que se revoltam frente à brutalidade de um crime, se 
mostram interessadas, discursivamente, na prática da violência, provocando uma volta 
da mesma violência que repudiam. 

Esses textos (1), (4), (5), (6), (7), (10), (18), (21), (26), (27), (29) e (37) 
denunciam a pretensão de se eliminar um inimigo perigoso (os supostos autores) que 
deve ser separado dos demais (as pessoas que não praticam a violência física), 
justificando essa eliminação pelo interesse à defesa dos outros membros do grupo 
social182. O efeito de sentido provocado, então, pela tragédia, nesses enunciados, é o 
de não aceitação da brutalidade praticada contra os jovens universitários, buscando 
eliminar não suas causas, mas os supostos autores do crime. A violência mascarada na 
refutação da prática da violência, entretanto, escancara o preconceito de que o 
brasileiro é um povo não violento e reafirma a violência como interesse social. 

C. 4 A nominalização desqualificadora 

(1) “[...] nesses vagabundos”. 

(4) “[...] vermes como estes animais deveriam apodrecer na cadeia. PS: Desculpe-me 
animais por compará-los a esses LIXOS, ESCÓRIAS DA SOCIEDADE [...]”. 

(5) “[...] esses demônios [...] Não são dignos nem serem chamados de bichos (seria 
injustiça com os animais)”. 

(7) “[...] esses caras sao ruins, nao medem o que fazem [...] vagabundos que nao 
querem trabalhar [...]”. 

(9) “[...] dois marginais altamente perigosos [...]”. 
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 Evidência à defesa do Direito Penal do Inimigo, teorizado por  JAKOBS (2004). 
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(10) “[...] esses monstros!! [...] torutra nesses bostas”. 

(11) “[...] estes salafrarios, bandidos marginais”. 

(14) “[...] q a justiça seja feita para retirar d circulação esses bandidos [...]”. 

(16) “[...] ESSES VAGABUNDOS E ORDINARIOS VÃO TOMAR CONTA, PORQUE ESPERAR 
PELA JUSTIÇA, DAQUI UMA SEMANA ESSES COITADINHOS MATADORES, VÃO 
ESTAR NA RUA”. 

(18) “[...]  esses assassinos!”. 

(23) “[...] esses v.a.g.a.b.u.n.d.o !!!!! [...]”. 

(24) “[...] bandidos cruéis como estes serem inibidos das suas crueldades antes do 
ocorrido”. 

(28) “[...] bandidos como esses [...]”. 

(29) “[...] tem que se fazer justiça de imediato pra mostrar para este vagabundos que a 
sociedade hordeira não aceita este tipo de crime mais [...] assasinos imundos e 
crueis [...]”. 

(37) “[...] Quando vamos tar livre desses bandidos [...]”. 

 

Outro tema recorrente entre os comentários adicionados às duas matérias 
jornalísticas escolhidas é o da nominalização desqualificadora dos suspeitos da prática 
delitiva, ou seja, ao serem posicionados perante o fato, alguns sujeitos o concebem 
como o resultado de ações de pessoas que não merecem tratamento digno, vistas 
completamente descontextualizadas de suas existências histórico-sociais. Ressalta-se, 
novamente, que os nominados nas repostagens eram, na ocasião de suas publicações, 
apenas suspeitos de terem cometido o crime, que ainda estava em sua fase inicial de 
apuração investigativa, mas isso não foi óbice a serem identificados com qualificadores 
depreciativos. 

O termo “vagabundo” - pluralizado (1), (7), (16) e (29), grafado com letras 
separadas por ponto (23) e em caixa alta (16) – foi utilizado em cinco comentários, 
assim como a expressão “bandidos” (11), (14), (24), (28) e (37). As palavras “marginais” 
(9) e (11), “cruéis” (24) e (29) e “assassinos” (18) e (29) foram duas vezes citadas. 
Também foram percebidas as depreciações “vermes” (4), “demônios”, “lixos”, 
“escórias da sociedade” (5), “caras ruins” (7), “altamente perigosos” (9), “monstros”, 
“bostas” (10), “salafrários” (11), “ordinários”, “coitadinhos matadores” (16) e 
“imundos” (29), mostrando a ideologia de aceitação a possíveis práticas de violência, 
escamoteada sob o preconceito da não aceitação da violência. 
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Alguns comentários verteram atenção sobre o fato de que seus sujeitos 
produtores recusaram a possibilidade de considerar os suspeitos como animais, pois 
alegaram que seria injusto com os bichos serem comparados aos nominados (4) e (5). 
Além disso, sugeriu-se a tortura183 como castigo (10) e a possibilidade de que os 
suspeitos fossem “inibidos das suas crueldades antes do ocorrido” (24). Ao se 
rememorar que os supostos autores do delito nomeados nas repostagens eram ainda 
apenas suspeitos de terem cometido o crime, percebe-se que, entre os opinantes, a 
tragédia provocou um sentido gerador também de violência: aquela provocada pela 
prática do preconceito criminal. 

Conclui-se que, seja utilizando figuras de linguagem ou sinais gráficos, seja 
mencionando Direitos Humanos, seja reivindicando punição mortal ou se utilizando de 
nominalização desqualificadora, o efeito de sentido da tragédia que vitimou dois 
universitários em Campo Grande / MS, em agosto de 2012, expõe o preconceito 
criminal como uma forma de repúdio à violência. Entretanto, ao promover essa prática 
de repulsa através do discurso, os sujeitos apenas confirmam suas tendências ao 
mascaramento da natureza violenta das pessoas, acarretando que, ao se revoltarem 
perante crimes, sejam percebidas manifestações de aceitação à violência, justificadas 
ideologicamente por um suposto interesse de defesa social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema inicial deste trabalho foi a apresentação de uma análise discursiva das 
opiniões dos leitores de dois jornais veiculados em mídia digital, muito populares em 
Mato Grosso do Sul, sobre matérias relacionadas a um crime que vitimou dois 
universitários em Campo Grande / MS, em agosto de 2012. Partiu-se da proposição de 
que, em ambiente virtual, as seções que possibilitam comentários dos leitores 
correspondem a um espaço de enunciação do discurso cotidiano, entendendo-se que 
os textos produzidos nesse cenário consubstanciam a oportunidade de serem 
verificados discursos representativos dos contextos histórico-sociais dos sujeitos. 

A partir dessas considerações, utilizou-se a metodologia bibliográfica para 
apuração de questões relacionadas à Análise do Discurso e, também, de tratativas 
teóricas que se vinculam à área de Direitos Humanos, especificamente quanto às 
questões de violência e preconceito. As informações daí advindas propiciaram o 
recorte do universo discursivo a ser analisado (delimitado nos comentários de duas 
reportagens noticiadas nos sítios virtuais dos jornais “Campo Grande News” e “Mídia 
Max”) e a tematização dos enunciados escolhidos, que resultaram na constatação dos 
sentidos da tragédia, a partir das opiniões externadas em ambiente digital. 

A análise dos enunciados mostrou a existência de temáticas discursivas 
diversas, nos comentários das reportagens. Assim, as opiniões versaram sobre 
parabenizações aos profissionais que trabalharam no caso, sobre condolências a 
familiares e amigos das vítimas, sobre responsabilizações da tragédia a elementos 
distintos dos autores e sobre a manifestação do interesse do uso da violência como 
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 Essa prática é considerada, pelo ordenamento jurídico brasileiro, um crime hediondo. 
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resposta à violência. Percebeu-se que o preconceito criminal, entendido como o pré-
julgamento que se faz perante um crime que ainda não teve sua conclusão processual, 
pode ser ideologicamente manifestado por diferentes formas. 

Reafirma-se, com este trabalho, a importância dos Direitos Humanos (e de seu 
interesse protetivo) e da Análise do Discurso (e de sua condição de disciplina de 
entremeios, que permite ao pesquisador, ao analisar contradições, destacar a 
preocupação e a (des)construção das relações de domínio que se estabelecem 
histórica e socialmente, evidenciando o labor contínuo e incansável da ideologia). 
Esclarece-se, também, que as considerações apresentadas não ambicionam a exaustão 
do assunto, nem a conquista de aquiescências às suas ideias, pois se entende que 
qualquer abordagem humanística/discursiva  é demasiado polêmica. 

Finalizando, recorre-se a Althusser (1985) para se expor o entendimento de que 
este artigo nada mais é do que o resultado do processo dialógico infinito que pauta as 
relações humanas e formaliza os ritos que permitem que os sujeitos se reconheçam 
ideologicamente e se entendam como indivíduos concretos, inconfundíveis e que não 
podem ser substituídos. Acredita-se, dessa forma, que fazer coadunar ou não opiniões 
é labor ideológico perpétuo, pois “o que escrevo neste momento e a leitura que vocês 
fazem neste momento estão entre os rituais de reconhecimento ideológico, inclusive a 
‘evidência’ através da qual pode se impor a vocês a ‘verdade’ ou o ‘erro’ de minhas 
reflexões” (ALTHUSSER, 1985, p. 95). 
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RESUMO 

O estudo dos direitos humanos ultrapassa as barreiras acadêmicas, perpassa pela 
própria natureza do ser humano, devido ao fato de se trabalhar com aqueles valores 
inerentes a cada indivíduo. Assim, o acesso à justiça se classifica como um direito 
inerente a todo ser humano, e por isso reconhecido pelos mais diversos dispositivos 
nacionais e internacionais - como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (no 
âmbito da Organização das Nações Unidas - global) e a Convenção Americana de 
Direitos Humanos (conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, na esfera da 
Organização dos Estados Americanos - regional). Nesse sentido, o presente estudo tem 
como base analisar o acesso à justiça, classificado-o a partir da concepção de um 
direito humano básico da sociedade; não sendo o simples acesso ao Poder Judiciário, 
se não, uma jurisdição ativa, célere e que responda, com efetividade, aos anseios da 
comunidade que está inserida. Por isso, acredita-se que o direito humano ao acesso à 
justiça, se trata de um dos instrumentos essenciais das sociedades democráticas, e por 
conta disso, deve ser encarado como um direito vital para o pleno exercício das 
garantias fundamentais e humanas dos cidadãos. E sendo assim, diante de uma 
injustificada morosidade na prestação jurisdicional por parte do Estado tem-se criado 
um clima de descontentamento por parte de toda comunidade, o que além de ensejar 
no descrédito das instituições judiciais. Deste modo, caso esses requisitos básicos de 
um acesso à justiça de qualidade sejam desrespeitados, seja por negligência ou 
imprudência por parte do Estado, esse poderá e deverá ser responsável por todos os 
prejuízos causados pela sua conduta; afinal, estar-se-á diante de uma grave violação, 
pelo ente estatal, dos direitos humanos. 

 

Palavras - chave: Acesso à Justiça; Direitos Humanos; Justiça; Violação. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo dos direitos humanos ultrapassa as barreiras acadêmicas, perpassa 
pela própria natureza do ser humano, uma vez que se trabalha com aqueles valores 
inerentes a cada indivíduo, ou seja, o que cada um acredita ser direito humano. No 
entanto, para uma melhor efetividade destes valores, buscou-se ao longo da histórica 
positivá-los em tratados internacionais. 

O primeiro documento internacional a reconhecer o direito de todo ser 
humano a uma efetiva prestação jurisdicional foi a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, no âmbito da Organização das Nações Unidades, onde afirma que toda 
pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de 
um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 
fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Da mesma forma, a Organização dos Estados Americanos, em 1969, 
implementou, no âmbito de sua abrangência, o Pacto de São José da Costa Rica, onde 
afirma que toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 
de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação. 

A partir disso, o acesso à justiça pode ser classificado como um dos principais 
direitos do ser humano que devem ser imediatamente garantidos, pelo fato de que é 
através do pleno exercício desse que os demais serão reconhecidos. Entretanto, 
entende-se por acesso à justiça, toda e qualquer forma efetiva da prestação da justiça, 
não somente aquele direito peticionado ao Poder Judiciário, um poder do Estado. 

Portanto, de forma sucinta, o presente estudo tem por objetivo refletir sobre o 
direito humano de acesso à justiça; e para isso, utilizar-se-á de conceitos de 
doutrinadores, tratados internacionais e normas nacionais. 

2 CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS 

Trabalhar com os direitos humanos significa mais do que um simples estudo, é 
se debruçar sobre a própria natureza humana, é analisar o animal político de 
Aristóteles, que reconhece um ser superior, segundo Tomás de Aquino; ou ainda, que 
protege e defende a propriedade, segundo a teoria de John Locke; é conferir aquele 
ser pensante de Descartes, o qual desfruta, pela natureza, de uma plena liberdade; 
tendo como base a ética de Kant; que instiga a ação comunicativa de Habermas, a 
partir da visão do outro com responsabilidade. (PEREZ LUÑO, 2009). 

Isso derivado do fato de que os direitos humanos não advieram de uma 
intervenção de um ente estatal, tão menos da construção e implementação de um 
gênio da área do direito. Também não são fruto de uma autoridade política e nem de 
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um fato qualquer na história da humanidade. Sendo sim, uma construção constante, 
um acúmulo de conhecimento no decurso do tempo184. 

É devido a isto que a “tentativa de descrever os direitos humanos como um 
todo homogêneo, sem fissuras e cujo nascimento se pode atribuir a uma data 
especifica, é uma vã empreitada e geradora de confusão”, ou ainda, seguindo neste 
entendimento, “não se pode ter uma ideia clara dos direitos humanos sem conhecer, 
ainda que de maneira superficial, sua própria história”. (GORCZEVSKI, 2005, p. 18). 

Por serem os direitos humanos estudados em diversas áreas do conhecimento 
(filosofia, sociologia, ciência política), fez surgir inúmeras nomenclaturas atribuindo a 
sua ideia principal aos direitos humanos, entre eles, direitos naturais, direitos do 
homem, direitos do homem e do cidadão, direitos individuais, liberdades públicas, 
direitos da pessoa humana, direitos fundamentais do homem, entre outros.  

Entretanto, Perez-Luño (1990, p. 48) apresenta mais do que um conceito, uma 
reflexão positivista ao afirmar que os direitos humanos são um conjunto de ações que, 
em determinados momentos históricos “concretizam as exigências da dignidade, da 
liberdade e da igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente 
pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional”. 

Ou ainda, para Edilsom Farias (2004, p. 26), acrescentando novos elementos ao 
conceito, classifica os direitos humanos por 

ser aproximadamente entendidos como constituídos pelas 
posições subjetivas e pelas instituições jurídicas que, em cada 
momento histórico, procuram garantir os valores da dignidade 
da pessoa humana, da liberdade, da igualdade e da 
fraternidade ou da solidariedade. 

A partir desta análise, a procura por um conceito apropriado sobre os direitos 
humanos se mostra cíclica, pois no mesmo entendimento de Bobbio (1992), essa busca 
manifesta o descrédito quanto à possibilidade de se lograr um conceito correto e 
preciso sobre os direitos humanos, uma vez que os direitos humanos são considerados 
direitos naturais, que advém da própria essência do homem. 

Acrescenta ainda que a enfática expressão "direitos do 
homem", tomada nesta perspectiva, pode provocar equívocos, 
já que faz pensar na existência de direitos que pertencem a um 

                                                           
184

 Existe na doutrina atual uma divisão (jusnaturalistas e positivistas) quanto à origem e a 

fundamentação dos direitos humanos; dentre elas os jusnaturalistas se baseiam na ideia de uma 

“ordem superior universal, imutável, inderrogável,” ainda acreditam que “os direitos humanos não são 

criação dos legisladores, tribunais ou juristas”, são inerentes ao ser humano, “não podendo desaparecer 

da consciência dos homens.” Por outro lado, os positivistas, confiam que só há a sua existência na 

“ordem normativa”, ou melhor, “enquanto legitima manifestação da soberania popular.” Estariam 

classificados como um direito concedido pelo poder, ou seja, “somente seriam direitos humanos 

aqueles expressamente previstos no ordenamento jurídico positivo.” (MORAES, 2002, p. 16). 
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homem essencial e eterno, de cuja contemplação derivaríamos 
o conhecimento infalível dos seus direitos e deveres. No 
entanto, contrapõe, os direitos humanos são o produto não da 
natureza, mas da civilização humana; enquanto direitos 
históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de 
transformação e ampliação. (BORGES, 201-) 

Portanto, trabalhar tanto com as diversas nomenclaturas dadas aos direitos 
humanos por diferentes áreas do conhecimento (filosofia, sociologia, ciência política), 
quanto pela busca implacável de um conceito que abranja tudo o que se acredita ser 
direitos humanos, são de extrema importância. No entanto, o problema fundamental 
hoje, não é conceituá-loS, mas o de protegê-los. E a sua efetiva proteção e aplicação 
estão atreladas, em parte, a um acesso à justiça efetivo e de qualidade, o qual 
abordar-se-á na sequência. 

3 O ACESSO À JUSTIÇA COMO UM DIREITO HUMANO 

A não possibilidade de acesso à justiça, especialmente, pelas camadas sociais 
classificadas como hipossuficientes e marginalizadas, é uma grave violação dos direitos 
humanos, e que, devido à globalização e as relações cada vez menos “humanizadas”, 
vem sendo esquecida, como se a justiça fosse um tanto inatingível para o comum dos 
mortais. 

Sendo assim, inicialmente faz-se necessária a análise do conceito de justiça, 
que para Perelman (2000, p. 01), a ideia central de justiça consiste numa certa 
aplicação do principio da igualdade, ou melhor, desde Platão e Aristóteles, passando 
por Santo Tomás, até os juristas, moralistas e filósofos contemporâneos, este conceito 
de justiça está presente. No entanto, o “essencial é definir essa aplicação de tal forma 
que, mesmo constituindo o elemento comum das diversas concepções de justiça, ela 
possibilite as suas divergências”. 

Ou também, a discussão de acesso à justiça, assim como os direitos humanos, 
incide na busca por valores próprios que cada ser humano define e elege em tal 
patamar, utilizando como base, as circunstâncias em que vive e contrapondo a 
satisfações e necessidades de cada indivíduo dentro do seu próprio grupo social. Neste 
sentido, Torres (2005, p. 23), em um conceito de justiça ligado a instituição do Poder 
Judiciário, acredita que cabe a esse “a obrigação de encontrar meios de atingir o 
sentimento de justiça e de pacificar a sociedade em todos os seus segmentos”. 

Portanto, a busca por um acesso à justiça justa e de todos, sem dúvida, 
perpassa pela valorização da cidadania, ou além, o fato do direito, principalmente em 
um contexto social, ser um propulsor do desejo permanente do homem na realização 
da justiça, e que segundo Monreal (1988, p. 62), numa concepção ética, afirma que a 
justiça, “constitui um dado primário do espírito humano”, ou seja, “todo o homem 
aspira, nas relações com os demais, e experimenta uma reação colérica quando ela é 
ofendida”. 
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A priori, o maior esforço que a ciência jurídica pode realizar é na concretização 
dos direitos humanos, e principalmente, aqueles voltados a autêntica realização por 
parte do Estado e de toda sociedade, no fortalecimento dos meios necessários para 
que haja um acesso à justiça com o objetivo central de melhoramento e celeridade da 
prestação jurisdicional. (MENEZES, 1998). 

Neste sentido, de acordo com Cappelletti e Garth (1988, p. 12) 

o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 
requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos 
(...) que pretenda garantir e não apenas proclamar o direito de 
todos (...) o acesso à justiça não é apenas um direito social 
fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, 
necessariamente, o ponto central da moderna processualística. 
Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos 
objetivos e métodos da moderna ciência.  

Desta forma, o acesso à justiça estatal185 está diretamente ligado às relações 
entre a sociedade e a justiça social, entre a desigualdade socioeconômica e a igualdade 
jurídico-formal. Ainda, a procura por um sentimento de justiça cumprida, esta mais 
estritamente acoplada ao âmbito civil do que ao penal. Uma vez que, de acordo com 
Santos (1997, p. 167) “definidas as suas características internas e medido o seu âmbito 
em termos quantitativos, é possível compará-la com a oferta da justiça produzida pelo 
Estado”. 

Neste sentido, a partir dos anos setenta surgem as “ondas” de acesso a justiça, 
que, basicamente, se dividem em três: a primeira onda engloba o acesso a justiça dos 
hipossuficientes; segunda onda: a incorporação dos interesses coletivos e difusos e; 
terceira onda: os meios alternativos de acesso a justiça. 

Portanto, essa onda, concentra os seus esforços em proporcionar aos 
hipossuficientes o acesso à justiça, E para que isso ocorresse foram adotados dois 
sistemas, o primeiro deles a partir do modelo Judicare186 e o segundo tendo como 
base advogados remunerados pelos cofres públicos. Ainda, em alguns Estados, de 
forma combinada, foram adotados os dois modelos simultaneamente. (CAPPELLETTI; 
BRYANT, 1988). 

Após solucionado os problemas caracterizados pela primeira onda, surgem os 
empecilhos da segunda onda, que consistiam em solucionar a representação dos 

                                                           
185

 Existem três ondas de acesso à justiça visualizada por seus idealizadores, de forma sucinta, são elas: 

1) assistência judiciária para todos aqueles hipossuficientes; 2) a representação dos interesses difusos; 

3) a representação em juízo; a uma nova concepção de acesso à justiça, essa mais ampla e com um novo 

enfoque central. 
186

 Segundo Cappelletti e Bryant (1988, p. 35) é um “sistema através do qual a assistência judiciária é 
estabelecida como um direito para todas as pessoas que se enquadrem nos termos da lei. Os advogados 
particulares, então, são pagos pelo Estado. A finalidade do Judicare é proporcionar aos litigantes de 
baixa renda a mesma representação que teriam se pudessem pagar um advogado”. 
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interesses coletivos/difusos/individuais homogêneos, que careciam de aparato 
procedimental. 

Em um primeiro momento, foi atribuída ao Ministério Público a tutela destes 
direitos, no entanto, como havia a necessidade de um conhecimento técnico, 
especializado, devido ao alto grau de novidade destas violações de direitos, 
inviabilizada a ação deste órgão estatal. Sendo assim, surgem a partir disto, novas 
possibilidades de participação no polo ativo destas ações de defesa. Aos poucos foram 
sendo admitidas organizações não governamentais, associações, sindicatos, partidos 
políticos, entre outros. 

Entretanto, como ainda havia o “obstáculo processual” do acesso a justiça, e o 
procedimento ordinário contencioso não respondia, com eficiência, os anseios da 
sociedade, brota então, a possibilidade da resolução de conflitos extrajudicial, como 
por exemplo, a mediação, a conciliação informal, a arbitragem, a justiça restaurativa, a 
exemplos. 

Neste contexto Gryzpan (1999, p. 100), afirma que a terceira onda de acesso a 
justiça 

decorreu e, ao mesmo tempo, englobou as anteriores, 
expandindo e consolidando o reconhecimento e a presença, no 
Judiciário, de atores até então excluídos, desembocando num 
aprimoramento ou numa modificação de instituições, 
mecanismos, procedimentos e pessoas envolvidos no 
processamento e na presença de disputas na sociedade. 

Deste modo, o direito de acesso à justiça deveria ser espontâneo e prático, e 
estar ao alcance de todo o ser humano. No entanto, o que se percebe na prática é que 
o único meio eficaz para ter os direitos humanos e os fundamentais é através do 
processo, ou seja, via aparelho estatal. Porém, quando buscado esse auxílio estatal, o 
mesmo se expõe de forma lenta, subalterna, dependendo da superação da própria 
estrutura atual do Estado que está adormecida, cansada, desvirtuada do seu papel na 
sociedade. (CAOVILLA, 2006). 

Ainda, nas palavras de Castro Filho (1998, p. 31) dever-se-ia aumentar o acesso 
de todos à jurisdição, mas 

principalmente os mais carentes de justiça, à estrutura do 
judiciário. Tal parcela da sociedade, que é a maioria da 
população brasileira, pois é menos privilegiada 
economicamente, necessita de informação acerca do acesso à 
justiça, porque à medida que aumentarmos a demanda do 
judiciário, através do aumento do seu acesso à justiça, este 
poder terá que viabilizar procedimentos de participação 
popular, a fim de melhorar a eficácia de seus serviços. 
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Isto posto, vale ressaltar que cabe ao ordenamento atender a solicitação 
daquele que deseja exercer o seu direito a uma jurisdição ou a mais ampla defesa de 
forma completa e eficiente. E para que isso ocorra, é necessário que o processo 
disponha de mecanismos capazes de realizar a devida prestacional jurisdicional com 
qualidade, qual seja, de garantir ao jurisdicionado o seu direito real, efetivo, e no 
menor lapso temporal possível. (ANNONI, 201-). 

Até mesmo porque, uma justiça tardia, segundo Barbosa (1947, p. 70), não 
pode ser considerada uma justiça, senão uma injustiça qualificada. Porque o processo 
por muito tempo nas mãos do julgador contradiz o direito entre as partes, fazendo 
com que, as lese no patrimônio, liberdade e honra. Ainda, a culpa desta morosidade, 
em parte, é dos juízes, que a lassidão comum vai tolerando. “Mas sua culpa tresdobra 
com a terrível agravante de que o lesado não tem meio de reagir contra o delinquente 
poderoso, em cujas mãos jaz a sorte do litígio pendente”. 

Também nesse entendimento, Bielsa e Grana advertem que, a demora 
processual irá 

perdendo progressivamente seu sentido reparador, na medida 
em que se postergue o momento do reconhecimento judicial 
dos direitos. E, transcorrido o tempo razoável para resolver a 
causa, qualquer solução será, de modo inexorável, injusta, por 
maior que seja o mérito científico do conteúdo da decisão. 
(BIELSA; GRANA, 1997, p. 65). 

Dessa maneira, o acesso à justiça, como um direito humano, requer uma 
atuação sintonizada e firme por parte do Estado e de outras estruturas organizadas 
nas comunidades, em uma ação conjunta, para que se procure resolver determinadas 
situações que normalmente não chegariam ao Poder Judiciário, seja devida a ausência 
dos poderes, ou pelos altos custos que um processo acarreta, ou ainda, pela demora 
de tramitação. Este último, já é considerada uma marca que se dissemina e se torna, 
lamentavelmente, em uma verdade constrangedora e desestimulante na busca de 
justiça nos fóruns brasileiros. (TORRES, 2005). 

Neste contexto, lamentável a situação que se encontra a busca pela jurisdição, 
e devido a isso, nos faz voltar no tempo, mais precisamente nos primeiros documentos 
internacionais versados sobre direitos humanos e que incluíram a temática - acesso à 
justiça, para que, talvez, possa-se localizar um novo caminho a jurisdição estatal. 

Neste cenário, o primeiro documento internacional a tratar da temática - 
direitos humanos e acesso à justiça – foi a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos187, proclamada em 10 de dezembro de 1948, no âmbito da Organização das 
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 A Assembleia Geral proclama: A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal 

comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada 

órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, 

por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 

nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, 
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Nações Unidas – ONU, onde em seu artigo décimo disciplina que “toda pessoa tem 
direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal 
independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento 
de qualquer acusação criminal contra ele”. 

Já em 4 de novembro de 1950, o Conselho da Europa aprovou a Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, com 
a principal finalidade de assegurar a garantia coletiva de certo número de direitos 
enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Importante destacar o 
artigo sexto, inciso primeiro, onde afirma que 

qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, 
equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, 
quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de 
caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação 
em matéria penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser 
público, mas o acesso à sala de audiências pode ser proibido à 
imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do 
processo, quando a bem da moralidade, da ordem pública ou 
da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os 
interesses de menores ou a proteção da vida privada das partes 
no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente 
necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a 
publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da 
justiça.  

Nesta linha de tornar efetivos os direitos enunciados na Declaração Universal, a 
Organização das Nações Unidades basicamente repartiu a Declaração em dois 
pactos188, o primeiro deles, e o que nos importa para este estudo, é o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado em 16 de dezembro de 1966, 
prevê em seu artigo quatorze, inciso primeiro, que 

todos são iguais perante os tribunais de justiça. Todas as pes-
soas têm direito a que a sua causa seja ouvida equitativa e pu-
blicamente por um tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido pela lei, que decidirá quer do bem 
fundado de qualquer acusação em matéria penal dirigida 
contra elas, quer das contestações sobre os seus direitos e 
obrigações de caráter civil. As audições à porta fechada podem 
ser determinadas durante a totalidade ou uma parte do 

                                                                                                                                                                          
tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 

jurisdição. 
188

 É de conhecimento comum que uma declaração não vincula quem a ratificou, por isso, a Organização 
das Nações Unidas a dividiu em dois pactos, porque, este último vincula os Estados que ratificarem, ou 
seja, “Pacta Sunt Servanda”. 
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processo, seja no interesse dos bons costumes, da ordem 
pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, 
seja quando o interesse da vida privada das partes em causa o 
exija, seja ainda na medida em que o tribunal o considerar 
absolutamente necessário, quando, por motivo das 
circunstâncias particulares do caso, a publicidade prejudicasse 
os interesses da justiça; todavia qualquer sentença 
pronunciada em matéria penal ou civil será publicada, salvo se 
o interesse de menores exigir que se proceda de outra forma 
ou se o processo respeita a diferendos matrimoniais ou à tutela 
de crianças. 

Ainda no cenário supranacional, porém no sistema regional americano de 
proteção dos direitos humanos, fora aprovado, em 22 de novembro de 1969189, a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em São Jose da Costa Rica e 
celebrada pelos integrantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) afirma em 
seu artigo oitavo, inciso primeiro que,  

toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 
formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza. 

Desta forma, para que estes “direitos humanos” entrem no ordenamento 
jurídico nacional e se tornem direitos fundamentais, é necessário que passem pela 
ratificação do Congresso Nacional, no caso brasileiro, como forma de segurança 
interna de tudo aquilo que possa vir do plano internacional e vincular o Estado. 

Sendo assim, segundo Annoni (201-), embora os doutrinadores brasileiros 
sempre entenderem que a ratificação de tratados internacionais que versem sobre 
direitos humanos, a exemplo da Convenção Americana, como forma de ampliar o rol 
dos direitos fundamentais – positivados – constante do artigo quinto da Carta da 
República de 1988, pro meio de seu parágrafo segundo, este não era o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal190, que, segundo o seu entendimento, os tratados 
internacionais ingressavam no ordenamento jurídico brasileiro como normas 
ordinárias, fato este, devido que a sua inclusão era realizada mediante decretos. 
                                                           
189

 Adotada e aberta à assinatura durante a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos 
Humanos, em San José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 e tendo entrado em vigor a 18 de 
julho de 1978, com a ratificação do décimo primeiro instrumento, de iniciativa de Granada. 
190

 Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário do Brasil e acumula 
competências típicas de Suprema Corte (tribunal de última instância) e Tribunal Constitucional (que 
julga questões de constitucionalidade independentemente de litígios concretos). Sua função 
institucional fundamental é de servir como guardião da Constituição Federal de 1988, apreciando casos 
que envolvam lesão ou ameaça a esta última. 
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A vista disso, no ano de dois mil e quatro foi aprovada a emenda constitucional 
quarenta e cinco, e dentre as suas finalidades, uma delas seria a de resolver este 
impasse entre a doutrina e a jurisprudência. Por isso, acrescentaram ao artigo quinto o 
parágrafo terceiro191, porém, este novo parágrafo criou um óbice à incorporação dos 
tratados internacionais, ao exigir que a aprovação do tratado dê-se nos mesmos 
quoruns exigidos para as emendas constitucionais, formando assim, uma legítima 
hierarquia normativa entre os mais diversos tratados. (ANNONI, 201-) 

Ainda de acordo com Danielle Annoni (201-),  

a questão do direito à razoável duração do processo, a partir da 
EC 45/2004, restou pacificada. A garantia até então tácita no 
texto constitucional e positiva em norma infraconstitucional, 
passou a integrar, formal e materialmente, o rol de direito e 
garantias fundamentais, atingindo o status de cláusula pétrea 
e, portanto, merecedora de toda tutela jurídica em prol de sua 
efetivação, inclusive contra o próprio Estado. 

Por fim, após a análise deste trabalho e citando Spengler e Bedin (2013, p. 107), 
acredita-se que o direito humano ao acesso à justiça, se trata de um dos aparelhos 
essenciais das sociedades democráticas, e por conta disso, deve ser encarado como 
um direito vital para o pleno exercício das garantias fundamentais e humanas dos 
cidadãos. Sendo assim, o direito humano ao acesso à justiça é “o mais básico dos 
direitos humanos, garantia fundamental para o exercício dos demais direitos e o 
alicerce para democracia contemporânea”. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da injustificada demora na prestação jurisdicional por parte do Estado 
tem-se criado um clima de descontentamento por parte da toda a sociedade, o que 
enseja no descrédito das instituições judiciais, além do que, estar-se diante de uma 
afronta ao mais básico dos direitos humanos, o efetivo acesso à justiça. 

Devido a este acontecimento, diversos estudos trazem a tona o grande número 
de processos que um magistrado tem para julgar, o que acaba não somente 
sobrecarregando ele, mas também toda a máquina judiciária, ocasionando, em 
algumas circunstancias, julgamentos “errôneos”, ou melhor, não condizentes com a 
realidade. No entanto, esta sobrecarga não retira a responsabilidade objetiva do 
Estado pelo funcionamento irregular da prestação jurisdicional. 

Portanto, a garantia ao acesso à justiça em tempo razoável é, sem sombra de 
dúvida, um direito fundamental do ser humano, cuja não realização cobra, do próprio 
ente estatal, a responsabilidade pelos danos, sejam eles morais ou materiais, frutos de 
                                                           
191

 Art. 5º, § 3º CF/1988: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 
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um estado de descrédito, ansiedade e insegurança, causados pela morosidade em 
julgar o seu pedido. 

Por isso, acredita-se que o direito humano ao acesso à justiça, se trata de um 
dos instrumentos essenciais das sociedades democráticas, e por conta disso, deve ser 
encarado como um direito vital para o pleno exercício das garantias fundamentais e 
humanas dos cidadãos.  
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RESUMO 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 despertou o interesse de juristas e da 
sociedade sobre o controle judicial de políticas públicas como instrumento garantidor 
de direitos. O presente trabalho tem como objetivo estudar a função a ser 
desempenhada pelo Poder Judiciário quando do planejamento e execução estatal de 
políticas públicas houver lesão ou ameaça de lesão aos direitos constitucionais, 
sobretudo aos de segunda geração. O método utilizado foi o dedutivo e indutivo e, o 
material empregado na elaboração do trabalho foi jurisprudência, artigos científicos, 
material bibliográfico, legislação e sites da Internet. Verifica-se que o controle judicial 
sobre políticas públicas é legítimo, na medida em que o Poder Judiciário deve atuar 
frente à inépcia ou má gestão do Estado para garantir que os direitos fundamentais 
sejam efetivados. Todavia, sua atuação será restrita à seara da legalidade e 
legitimidade, não adentrando na análise do mérito administrativo, sendo o 
administrador público livre para decidir de acordo com critérios de conveniência e 
oportunidade. Enfim, para que se alcance uma sociedade equânime é preciso políticas 
públicas sejam corretamente implementadas, para que não seja mais necessário 
utilizar-se do controle judicial. 

Palavras-chave: controle judicial; execução; políticas públicas; Poder Judiciário.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com a proclamação da Constituição Federal de 1988 o Brasil passou a ser um 
Estado Democrático de Direito, cujo fundamento maior é a dignidade da pessoa 
humana consagrada pela efetivação de direitos.  

Desde então, o considerável avanço obtido pela normatização de direitos tem 
ocasionado cada vez mais inquietação popular quando estes não são realmente 
respeitados. Daí tornou-se mais frequente o debate, tanto pela doutrina quanto pelos 
tribunais, sobre o controle judicial de políticas públicas como instrumento garantidor 
de direitos. 

O trabalho é justificado, dessa maneira, pela atualidade e importância do tema, 
tendo como prioridade estudar a função a ser desempenhada pelo Poder Judiciário 
quando do planejamento e execução estatal de políticas públicas houver nítida lesão 
ou ameaça de lesão aos direitos constitucionais, mais especificamente os de segunda 
geração. Tratará, portanto, de temática abordada tanto na ciência do Direito 
Constitucional, como no Direito Administrativo.  

O método utilizado foi o dedutivo, com as considerações particulares baseadas 
em argumentos gerais, como também se utilizou o método indutivo, quando da 
análise de decisões de casos concretos pelos tribunais. O material empregado na 
elaboração do trabalho foi jurisprudência, artigos, material bibliográfico, legislação, 
sites da Internet.  

2. DIREITOS SOCIAIS, NORMAS PROGRAMÁTICAS E O ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL 

Os direitos sociais são os direitos à educação, saúde, alimentação, moradia, 
previdência social, trabalho, lazer, etc. e estão expressos em toda a Constituição 
brasileira, em especial no capítulo II, do artigo 6º até o artigo 11. Nesse sentido, são 
também denominados direitos prestacionais por exigirem, de maneira geral, uma 
conduta positiva do Estado.  

Tais direitos são realizáveis por meio de normas programáticas que têm como 
característica fundamental estabelecer princípios e diretrizes a serem cumpridas pelo 
Poder Público através de programas. 

É necessário registrar que a despeito do enunciado no §1º do art. 5º, da 
Constituição Federal, não há auto-aplicabilidade dos direitos sociais, uma vez que a 
aplicação de um direito social está subordinada a uma série de fatores.  

As atuações do legislador e do administrador público devem ser no sentido de 
fazer as escolhas pautadas na norma dirigente, visto que “não está autorizado o 
administrador a escolher conforme lhe aprouver, devendo ater-se àquilo que a Carta 
Magna predispôs como programa, como meta a ser atingida” (CORREIA, 2010, p.92). 
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Neste passo, faz-se necessário haver algum mecanismo fiscalizador para que a 
eficácia dos direitos sociais não fique à mercê do arbítrio dos Poderes Legislativo e 
Executivo (VIEIRA, 2006, p. 49). 

Interessa, portanto, compreender políticas públicas no âmbito jurídico “à 
medida que se buscam formas de concretização dos direitos humanos, em particular 
os direitos sociais” (BUCCI, 2006, p.3). Para tanto, serão feitas a seguir algumas 
considerações sobre a garantia do mínimo existencial e sua relação com a eficácia dos 
direitos fundamentais sociais.  

3. O MÍNIMO EXISTENCIAL E A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL 

Baseada na doutrina alemã, a garantia do mínimo existencial é o “elenco de 
necessidades básicas de que precisa o indivíduo para que desfrute de uma vida digna, 
de onde resulta que sem esse mínimo de prerrogativas a existência humana resta 
prejudicada” (CORREIA, 2010, p.96).   

O Estado deve garantir condições mínimas de existência digna para seus 
cidadãos, através da tutela de prestações positivas (GRINOVER, 2008, p.18). Dessa 
forma, sua atuação deve se dar por meio de políticas de “consecução dos direitos 
sociais, que proporciona a dignidade da pessoa humana, elemento reclamado pelo 
mínimo existencial” (CORREIA, 2010, p.98). 

No entanto, um dos argumentos mais frequentes para não implementação de 
direitos é a teoria da reserva do possível, em que o Estado alega não ter recursos 
orçamentários disponíveis para implementação de políticas públicas essenciais e, 
consequentemente, omite-se quanto à garantia do mínimo existencial.  

Esta teoria, adaptada ao contexto de implementação de políticas públicas, 
infere que a consecução de políticas só será plena se houver disponibilidade financeira 
para tanto, na medida em que os direitos sociais exigem, por excelência, o dispêndio 
de recursos públicos. Em razão disso, o Poder Público tem se utilizado 
indiscriminadamente desta teoria para abster-se de implementar políticas essenciais. 

O argumento de ausência de recursos financeiros deve ser comprovado pelo 
administrador público, bem como ser justificado se haverá prejuízos ainda maiores à 
população no cumprimento da medida. Ocorre que na maioria dos casos o Poder 
Público ao afirmar que não tem condições materiais de concretizar políticas, não 
apresenta nenhuma justificação inerente a não implementação.  

Assim, se o Poder Público estiver afetando a concretização dos direitos 
fundamentais e, consequentemente, o conjunto de condições necessárias a uma vida 
digna, isto é, o mínimo existencial, é plenamente justificável a intervenção judicial a 
fim de evitar abusos contra os cidadãos.  

4.  O CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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A leitura atenta do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal torna nítida a 
possibilidade de controle jurisdicional da Administração Pública ao garantir que do 
Poder Judiciário não será excluída a apreciação de lesão ou ameaça a direito.  

Desse modo, a omissão do Poder Público nos casos em que há o dever legal de 
agir, gera cerceamento de direitos, ofensa à Constituição Federal, sendo este o 
momento em que é possível a intervenção do Poder Judiciário (SILVA, 2008, p. 17).  

A omissão estatal pode ser total, em que não há qualquer ação; ou parcial, 
quando há ação, porém essa não é suficiente (BARROS, 2006, p. 128). Nos dois tipos 
deve haver uma característica em comum: omissão ilícita, pois, “não é qualquer 
omissão que enseja o controle de políticas públicas, até porque pode ser legítima a 
inércia, como, por exemplo, se justificada para privilegiar outras políticas prioritárias” 
(BARROS, 2006, p. 172). 

Um dos parâmetros de controle possíveis é identificar os bens mínimos 
prioritários para efetivação de direitos fundamentais. Suponha-se que crianças em 
idade apta para estudar não conseguem ter acesso à escola por falta de vagas no 
Município e o Poder Público nada faz para mudar esta situação; qual deve ser a 
atuação do Poder Judiciário em casos como este? As respostas para esta questão são 
variadas.  

Pode haver a punição do infrator, como no caso descrito no art. 208, §2º, da 
Constituição Federal, que responsabiliza pessoalmente a autoridade competente pelo 
não oferecimento de educação fundamental. 

Muitos alegam que o Judiciário ao proferir decisão sobre problemáticas como a 
citada deve limitar-se a estabelecer metas a serem cumpridas pelo Poder Público em 
um período de tempo razoável. De outra parte, outros sustentam que o Judiciário 
pode apontar soluções para o problema, como, por exemplo, ordenar que o Poder 
Público faça “convênio com escolas de municípios vizinhos ou construção de novas 
escolas e contratação de professores” (JORGE NETO, 2009, p. 144). Outras soluções 
são apontadas: 

Pode-se pensar tanto em soluções paliativas quanto em 
soluções mais amplas. Para a demanda individual, que 
necessita de resposta urgente no esgotamento de vagas na 
rede pública, pode-se pensar em matricular o indivíduo numa 
escola particular às expensas do Estado. Todavia, em nível 
macro, caberia a discussão da possibilidade do juiz determinar 
a construção de escolas (FREIRE JÚNIOR, 2004, p. 65).  

 No caso de não haver cumprimento da decisão judicial podem ocorrer as 
seguintes sanções:  

a) a aplicação de multa diária (astreintes) ou a título de ato 
atentatório ao exercício da jurisdição; b) a responsabilização 
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por ato de improbidade administrativa; c) a intervenção no 
Estado ou no Município; d) a responsabilização criminal 
(GRINOVER, 2008, p.25/26). 

Caberia ainda ordenar pagamento de perdas e danos materiais e morais se 
comprovado ter havido prejuízos relacionados à omissão do Estado (SILVA, 2008, p. 
17). 

Ana Paula de Barcellos mencionou outro parâmetro de controle, qual seja, a 
realização de políticas de acordo com a especificação de recursos que lhes são 
destinados na Constituição. Um exemplo é o artigo 212 que afirmar que a União deve 
aplicar, anualmente, um percentual específico de sua receita arrecadada com 
impostos para manter e desenvolver o ensino do país (BARCELLOS, 2007, p.17). 

O Poder Judiciário deve, nestes casos, verificar se os recursos estão sendo 
utilizados na realização de políticas públicas de acordo com o valor que foi definido no 
texto constitucional. Se, após a ciência quanto aos valores restar comprovado que há 
descumprimento de norma constitucional deverá o Judiciário definir o que será feito 
(BARCELLOS, 2007, p.18). 

Ana Paula Barcellos sistematiza de maneira interessante e didática cinco 
objetos do controle judicial e os divide em dois grupos. O primeiro grupo cuida do 
conteúdo das políticas públicas sob a ótica da preservação dos direitos fundamentais, 
tendo como primeiro objeto de controle a fixação de metas e prioridades do Poder 
Público sobre quanto e como serão executados os recursos orçamentários e, 
consequentemente, tem na segunda matéria de controle a averiguação do resultado 
final almejado e se este foi alcançado (BARCELLOS, 2010, p.117). 

Na fase de formulação de políticas, talvez a mais delicada, além de o Poder 
Judiciário fiscalizar se a Administração Pública está realmente priorizando as áreas 
constitucionalmente asseguradas, há a possibilidade de controle pela democracia 
participativa, por meio de conselhos, audiências públicas etc.  

Marcus Barros cita outro mecanismo de fiscalização importante, de natureza 
preventiva, na fase de formulação de políticas: o exame de adequação entre a Lei 
Orçamentária Anual frente ao estipulado no Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, estipulado no artigo 16, §1º, II da Lei complementar nº 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

O Judiciário pode também determinar que sejam incluídos no orçamento do 
próximo ano a “diferença de recursos que deveria ter sido gasta em direitos 
fundamentais e não foi” (BARCELLOS, 2010, p.119/120); como, por exemplo, exigir 
para o ano ulterior a criação de novos leitos em UTI’s neonatais em algum Município 
em que o número de leitos é insuficiente e o número de crianças mortas após o parto 
é elevado (JORGE NETO, 2009, p.151). 
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Tal controle deve ser exercido com caráter de urgência, pois não é mais 
possível tutelar o orçamento quando o ano financeiro terminar (BARROS, 2006, p. 
181); todavia, o controle orçamentário preventivo não é comum ao Poder Judiciário 
pelo receio de que haja restrição à liberdade do administrador ao obrigar a efetivação 
de programas (BARROS, 2006, p. 163) através de decisões judiciais.  

Já no segundo grupo analisa-se o momento de decisão e execução de políticas 
públicas e tem, portanto, três objetos a serem fiscalizados. O primeiro objeto de 
controle é a quantidade de recursos a ser investida, e se está de acordo com o 
estipulado na Constituição, que é expressa ao estabelecer quais são os percentuais 
que devem ser investidos para que haja concretização de determinados direitos, como 
por exemplo, a vinculação constitucional no artigo 195 das receitas de contribuições 
sociais à seguridade social. 

Já nos casos em que não há previsão específica na norma constitucional, pode 
haver controle, porém os critérios para sua admissão devem ser rigidamente 
observados. Se o Poder Público está investimento em publicidade estatal em 
detrimento do envio de gastos com saúde e educação, por exemplo, pode o Poder 
Judiciário determinar que os gastos com publicidade sejam inferiores aos recursos 
destinados àqueles.  

O segundo objeto de controle trata do atingimento ou não das metas 
inicialmente fixadas pelo Poder Executivo. Neste caso só será exercido se não houver 
respostas pontuais e satisfatórias do Estado acerca de informações sobre a política, 
isto é, somente se não houver eficiente publicidade do que e onde foi investido, 
publicidade que está assegurada pela Constituição Federal em seu artigo 165, §3º.  

O terceiro e último objeto de controle é a obrigação de observância da 
eficiência mínima na aplicação dos recursos pelos agentes públicos, que tem previsão 
legal no artigo 37, caput e 70 (economicidade) da Constituição Federal.  

4.1 A TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

Na norma brasileira, a teoria da separação dos poderes está prevista no artigo 
2º da Constituição Federal ao estabelecer como poderes da União, harmônicos e 
independentes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  

O ponto em que culmina a discussão da separação dos poderes no contexto 
atual em relação ao controle de políticas públicas reside justamente na tradicional 
divisão de atributos de cada poder, que não mais se justifica, tendo em vista que com 
o advento do Estado Social houve uma mudança no modo de atuar estatal.  

Nesse passo, vale registrar que o magistrado, além da função de observar a lei 
para solução de conflitos, “deve, antes e, sobretudo, verificar se o exercício 
discricionário do poder de legislar conduz à concretização dos resultados objetivados. 
Essa nova perspectiva de atuação retira o juiz de sua neutralidade e o politiza” (JORGE 
NETO, 2009, p.66). 
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A defesa de uma imunização das atividades estatais quanto à fiscalização 
judicial relaciona-se a características de sistemas autocráticos, na medida em que 
imuniza o Poder Público quanto à responsabilização por atos contrários à proteção de 
direitos (DIAS, 2007, p.102). 

Diante do atual contexto sócio-político, entende-se ser cabível a interferência 
entre os Poderes do Estado, visto que “as funções exercidas pelos três poderes 
apresentam cada vez maior similitude e, não raro, apresentam-se sobrepostas” 
(BREUS, 2006, p. 206) e, não há supremacia de um poder sobre o outro, a única 
supremacia de um Estado Democrático de Direito é a da Constituição (FREIRE JÚNIOR, 
2004, p.31).  

4.2 A REPRESENTATIVIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 

Um dos principais argumentos contrários à legitimidade judicial de controle é 
que o processo de escolha de políticas públicas a serem implementadas só seria 
possível pelo administrador público e o legislador, legitimados através do sufrágio 
universal para tanto. Contudo, referido argumento não se sustenta visto que, no que 
tange à representativa dos eleitos quanto aos interesses dos eleitores, é nítido, 
principalmente no contexto brasileiro, praticamente nenhuma garantia de 
representação às demandas sociais.  

Os cidadãos brasileiros têm vislumbrado o Poder Judiciário como um 
instrumento de combate à estagnação e à ineficiência do Poder Público, que 
“demonstra cada dia uma maior fragilidade no gerenciamento dos recursos públicos 
com vista a cumprir os objetivos constitucionais” (MELO, 2010, p.02).  

Demais disso, é sabido que os juízes são escolhidos no Brasil por meio de 
concurso público através de uma análise de mérito pessoal, o que por si só induz ao 
cumprimento do princípio da isonomia. São submetidos à fiscalização popular e não 
podem agir de acordo com acepções que firam a legislação brasileira (JORGE NETO, 
2009, p.81). 

Nada obstante, o Poder Judiciário atua somente mediante provocação, o que 
“vem a restabelecer o perfil democrático constitucional, na medida em que está tão 
somente legitimando o interesse da sociedade” (PENNA, 2009, p. 178).  

4.3 DISCRICIONARIEDADE VERSUS CONTROLE JUDICIAL 

Segundo o entendimento da discricionariedade do ato administrativo, há 
supremacia do Poder Executivo no momento de escolha das prioridades a serem 
implementadas na sociedade e dos mecanismos mais adequados para executá-las 
através de atuação dentro dos critérios de conveniência e oportunidade. 

Neste sentido, é legal o privilégio de implementação de algumas políticas em 
detrimento de outras, de acordo com as ponderações do administrador público. 
Entretanto, há limites para essa discricionariedade administrativa que devem ser 
respeitados.  
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[...] o poder de ação administrativa, embora discricionário, não 
é totalmente livre, porque, sob alguns aspectos, em especial a 
competência, a forma e a finalidade, a lei impõe algumas 
limitações. Daí porque se diz que a discricionariedade implica 
liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; se a 
Administração ultrapassa esses limites, a sua decisão passa a 
ser arbitrária, ou seja, contrária a lei (PIETRO, 2009, p.212).  

Daí resta claro que não é só uma possibilidade, mas um dever do Poder 
Judiciário, quando provocado, exercer controle sobre a atuação administrativa, 
sobretudo na execução de políticas públicas ilegítimas, com base nos princípios de 
direito administrativo. 

O que se deve entender no estudo do tema é que o magistrado não pode 
adentrar na análise de mérito dos atos administrativos, em especial, atos de escolha e 
execução de políticas públicas. O que o juiz examina é a legalidade e legitimidade do 
agir estatal. O juiz, neste caso não revoga, apenas anula atos.  

Da mesma maneira, deve o administrador observar os princípios do Direito, 
especialmente os superprincípios administrativos da supremacia do interesse público 
sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, além dos princípios 
expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal, quais sejam: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Deve observar ainda os 
princípios infraconstitucionais da obrigatória motivação, da finalidade, da 
razoabilidade, da proporcionalidade, da boa administração, isonomia, entre outros.  

5. INSTRUMENTOS PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 
ANÁLISE DE DECISÕES DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

O controle dos atos da Administração Pública, mormente os que dizem respeito 
à formulação e execução de políticas pode ocorrer tanto pelo Poder Legislativo, 
auxiliado pelo Tribunal de Contas, através, por exemplo, de Comissões Parlamentares 
de Inquérito; como também pela própria Administração Pública por meio de 
supervisão ministerial e controle hierárquico.  

O Poder Judiciário também pode exercer controle das atividades 
administrativas, como se depreende da leitura do artigo 5º, XXXV, da Constituição 
Federal.  

Assim sendo, a ausência de políticas públicas concretizadoras de direitos 
fundamentais enseja o controle judicial através dos vários instrumentos legais de 
democracia participativa. 

É possível, dessa maneira, que atos administrativos sofram juízo de 
constitucionalidade difuso e os mais utilizados são a ação popular (art. 5º, LXXIII, da 
CRFB e Lei n. 4.717/65); ação civil pública (art. 129, III, da CRFB e Lei n. 7. 347/85); o 
mandado de segurança (art. 5º, LXIX, da CRFB e Lei n. 12.016/09); o mandado de 
injunção (art. 5º, LXXI, da CRFB).  
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No que concerne ao controle concentrado, que faz a análise de leis ou atos 
normativos que venham a afrontar os dispositivos constitucionais, utiliza-se a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (art. 102, I, “a”, da CRFB), Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 201, §1º, da CRFB), Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (art. 103, §2º, da CRFB) e Ação Direta de 
Constitucionalidade (art. 102, I, “a”, da CRFB). 

A análise do controle judicial de políticas públicas pelos tribunais do País é 
recente, entretanto, esse posicionamento vem mudando no cenário forense brasileiro 
e já existem muitos julgados que evidenciam isto. 

O julgamento da ADPF nº 45 de 2004, a despeito de não ter sido um 
julgamento colegiado, tornou emblemático o posicionamento favorável à atuação 
judicial e norteou os estudos a respeito do tema. O Supremo Tribunal Federal foi 
provocado a fim de evitar lesão a preceito fundamental por ato do poder público, em 
que o Presidente da República vetou um artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
ano de 2004 (Lei nº 10.707/03), na fase de sua propositura, que tratava de recursos 
financeiros destinados à área de saúde.  

A destinação de recursos financeiros mínimos a referida área está preceituado 
na emenda constitucional nº 29/00 e o veto presidencial constituiria afronta a preceito 
fundamental (BARROS, 2006, p. 86). O ministro Celso de Mello extinguiu a ação 
baseado na perda do interesse de agir, pois o Poder Executivo remeteu novo projeto 
de lei e restaurou o dispositivo ora vetado. Em sua decisão monocrática argumentou o 
Ministro: 

DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE 
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. 

- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante 
ação estatal quanto mediante inércia governamental. A 
situação de inconstitucionalidade pode derivar de um 
comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 
normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, 
ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se 
acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um 
facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por 
ação. - Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à 
realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a 
torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em 
conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a 
Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto 
constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a 
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando 
é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é 
insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público (BRASIL, 
Arguição de descumprimento de preceito fundamental 45-
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9.Supremo Tribunal Federal. Relator: Min. Celso de Mello. 
Julgamento: 29.04.2004). 

  De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado 
posicionamento mais rigoroso quanto à temática. Entretanto, há julgados com 
entendimento na contra mão do que vem sendo adotado:  

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO. 1. Na 
atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do 
Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de 
conveniência e oportunidade do administrador. 2. Legitimidade 
do Ministério Público para exigir do Município a execução de 
política específica, a qual se tornou obrigatória por meio de 
resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 3. Tutela específica para que seja incluída verba 
no próximo orçamento, a fim de atender a propostas políticas 
certas e determinadas. 4. Recurso especial provido (BRASIL, 
REsp 493.811/SP.SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Segunda 
Turma., Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 15.3.2004, grifo nosso). 

 Neste julgado o Tribunal exerceu controle através da tutela do orçamento, 
exigindo a inclusão de verba específica à área demandada para o próximo orçamento.  

Por outro lado, as ações civis públicas, de improbidade e populares destacam-
se como mecanismos aptos: 

Essas ações têm muitos legitimados, o que permite a 
capilaridade a democratização dos debates em torno das 
políticas públicas, além de possibilitar um controle mais efetivo, 
dada a maior proximidade aos órgãos responsáveis por sua 
execução. O Supremo Tribunal Federal tem papel relevante no 
controle das políticas públicas, mas sua atuação tem também 
limites evidentes. É que em sede de controle abstrato de 
constitucionalidade o Supremo Tribunal não determina 
obrigações de fazer ou não fazer. (JORGE NETO, 2007, p.137). 

Importante ressaltar que muitas vezes uma decisão proferida em sede de ação 
individual pode tutelar consequentemente interesses coletivos, como, por exemplo, 
uma ação individual de um morador de uma região atingida por poluição de uma 
fábrica instalada próxima ao bairro em que o autor da ação mora, que ocasiona 
transtornos a todos os moradores. Embora seja uma ação individual a sua pretensão é 
coletiva, visto que tutela interesses da coletividade, e a procedência da ação beneficia 
todos os moradores do bairro. A isto se denomina “demandas individuais com efeitos 
coletivos” (GRINOVER, 2008, p.32). 
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Verifica-se, portanto, que há crescente atuação dos tribunais em relação ao 
controle de políticas, seja emitindo decisões que visam sua imediata execução, “seja 
para determinar a inclusão, na lei orçamentária, de verbas capazes de possibilitarem a 
implementação e execução das políticas públicas” (JORGE NETO, 2007, p.138). 

6. CONCLUSÃO 

A Constituição Federal de 1988 trouxe grandes contribuições à democracia no 
Brasil ao garantir direitos fundamentais, notadamente, os direitos sociais. Todavia, 
para que os objetivos sociais sejam cumpridos é essencial que o Poder Público tenha 
postura ativa, desenvolvendo programas que garantam vida digna aos cidadãos 
brasileiros.  

Vida digna que corresponda ao mínimo existencial, isto é, condições materiais 
condignas de sobrevivência que só serão alcançadas através do desenvolvimento de 
políticas públicas, compreendidas como programas de ação estatal, que têm como 
objetivo promover o bem estar de toda a sociedade.  

 Resta nítido que o controle judicial sobre políticas públicas é legítimo, na 
medida em que o Poder Judiciário indicará soluções à inépcia ou má gestão do Estado. 
Dessa maneira, defende-se que o controle é restrito à seara da legalidade e 
legitimidade, não adentrando na análise do mérito administrativo, já que o 
administrador público é livre para decidir de acordo com os critérios de conveniência e 
oportunidade que julgar mais adequados.  

É justamente nesse ponto que o Poder Executivo deve atentar, haja vista que 
sua atuação está limita às determinações dirigentes da Constituição. Dessa forma, a 
atuação estatal não é totalmente discricionária. Se houver afronta ao ordenamento 
jurídico há nítido vício de legalidade, que deve ser combatido pelo Poder Judiciário, 
quando provocado.  

 O exame judicial deve concentrar-se na ilegalidade e ilegitimidade do ato, com 
base na lei e nos princípios do direito administrativo, sobretudo, da razoabilidade e 
proporcionalidade, os quais devem nortear a atuação do administrador público.   

No que diz respeito aos limites impostos pela reserva do possível, restou claro 
que essa teoria não é absoluta, sendo necessário que o Estado prove a escassez de 
recursos alegada.   

  Conclui-se que, para que se alcance o tão almejado Estado Democrático de 
Direito, livre de desigualdades, é preciso que haja uma adequada execução de políticas 
públicas pelo Poder Público, para que não seja mais necessário o controle judicial 
sobre os atos administrativos, pois só com políticas públicas bem estruturadas e 
desenvolvidas é que será atingido o fim a que são instituídas: a efetivação dos direitos 
fundamentais.   
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RESUMO 
Os embasamentos teóricos sobre o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de 
crianças com deficiência intelectual tem por objetivo respaldar os anseios de pais e 
professores de agir no trato educacional dessas crianças. A deficiência intelectual 
caracteriza-se por um desenvolvimento intelectual  inferior ao da média; associado a 
limitações adaptativas e de habilidades que por vezes desaparecem na idade adulta. 
Pessoas com deficiência intelectual leve, na idade adulta pode chegar a casar e a ter 
uma vida autônoma, para que isso ocorra, a família exerce uma influência na 
determinação do comportamento humano e na formação da personalidade. Em se 
tratando de atendimento educacional podemos citar: as salas de aulas comuns e no 
contra turno o atendimento se dão nas salas de AEE (Atendimento Educacional 
Especializado), com funcionamento dentro da própria escola e conta com professores 
mediatizadores que procuram atribuir significados as tarefas de aprendizagens que são 
necessárias para o desenvolvimento socioeconômico, psicológico e afetivo das pessoas 
com deficiência intelectual. 
 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Educação Especial. Atendimento Educacional 
Especializado. 
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1. INTRODUÇÃO 

A escolha do tema Deficiência Intelectual, surgiu no início do curso de 
pedagogia pela necessidade de ter mais informações sobre o tema, pelo interesse que 
a Educação Especial e Inclusiva despertava nos alunos e direcionava nossas conversas 
no polo educacional. Objetivo deste artigo é encurtar algumas dúvidas e instigar 
outras, a metodologia nele usada foi pesquisa bibliográfica, pois para trabalho de 
campo precisaríamos uma demanda maior de colaboradores (alunos pesquisando o 
mesmo tema para trocarmos informações) e um tempo para discussão.  

Seguindo pesquisas da área de Educação Especial sobre deficiência intelectual 
que sugerem como principais linhas de estudo: diagnóstico da deficiência intelectual 
leve, integração da pessoa deficiente, formação dos profissionais que trabalham 
diretamente com estes alunos, currículo escolar flexível, relação criança-familía-escola, 
reabilitação e profissionalização destes alunos. A concepção de educação apesar de 
muitos acreditarem que é contemporânea a educação especial tem uma longa 
construção sócio-cultural com propósitos educacionais de cada época. Até o século 
XVIII as noções sobre deficiência eram místicas e ocultas não havendo base cientifica 
para o desenvolvimento de noções realísticas. Restringindo essas pessoas ao não 
convívio social, nem educacional e muitas vezes deixadas em manicômios ou isoladas 
dentro do lar, sem o mínimo de aprendizado acadêmico ou social. As pessoas com 
deficiência intelectual “são geralmente, assim designados em base nos diagnósticos 
médicos e psicológicos que especifica o problema de ordem perceptiva, sensorial, 
neurológica, psicológica ou algum tipo de análise baseada principalmente em prejuízos 
neurológicos” (CEND/SE, 2008). 

A necessidade de especificar e distinguir com clareza dois tipos de diagnóstico, 
sendo eles classificatórios pelo qual a criança é ajustada em uma categoria de 
classificação médico-psicológico, sendo encaminhada aos serviços de educação 
especial e o outro é o pedagógico que determina as necessidades educacionais 
individuais de cada criança respeitando suas especificidades e procurando promover 
suas habilidades. Sendo de responsabilidade dos professores a adequação e 
flexibilidade das metodologias e dos currículos para que atendam as necessidades e 
especificidades individuais desta criança, atualmente contamos com teorias que 
classificam a deficiência intelectual de acordo com o suporte que a pessoa necessitará, 
o que implica na necessidade do conhecimento das características do sujeito e as 
demandas do ambiente onde ele vive.  

Designados por Schalock (1999 p.7) onde apresenta quatro tipos de suportes a 
serem oferecidos: a) Intermitente: de natureza episódica ou transitória podendo ser 
de alta ou baixa intensidade, b) Limitado: sendo este de longo tempo, às vezes 
necessitando de uma pequena equipe de pessoas para apoio, c) Extensivo: suporte 
regular e restrito a alguns ambientes, sem limite de tempo, d) Pervasivos: são suportes 
constantes, de alta intensidade, fornecidos em vários ambientes, duradouros, que 
envolvem uma equipe grande de pessoas e intervenção maior.  Estas classificações 
diminuem o peso dos rótulos e de estigmatização da deficiência, assim podemos 
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contar com o aumento na margem de possibilidades de aprendizagem da pessoa com 
deficiência intelectual, basear seu aprendizado em cima de suas potencialidades e 
habilidades. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais:  

Traçar um perfil entre família e escola quanto ao ensino de Educação Especial. 

2.2. Objetivos específicos: 

 Identificar as reais aspirações de pais, professores, gestores e alunos com 
deficiência mental quanto ao papel da escola na vida do aluno com deficiência 
mental; 

 Analisar se as aspirações condizem com o que está previsto no PPE; 

 Saber sobre a formação do professor e sobre o seu gosto pela educação 
especial. 

3. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Neste artigo usarei a expressão Deficiência Intelectual que também foi usada 
na Declaração de Montreal em 2004; a razão da substituição é simples, pois deficiência 
mental muitas vezes é confundida com transtornos mentais o que nos leva a pensar 
em doenças e síndromes, um outro motivo é que quando designamos intelectual fica 
claro quais podem ser as limitações cognitivas e sociais desse grupo a que nos 
referimos.  

 A deficiência intelectual, um tema de muitos questionamentos e de vários 
motivos de discussões, ainda não havendo um parâmetro para o consenso. Segundo 
dados da Associação Americana sobre Deficiência Intelectual o desenvolvimento, 
caracteriza-se por um funcionamento intelectual inferior ao da média podendo estar 
associado a limitações adaptativas e de habilidades que ocorrem antes dos dezoito 
anos de idade. Sendo esta deficiência quase sempre resultado de alterações no 
desempenho cerebral, que podem ser provocadas por fatores genéticos, distúrbios na 
gestação, complicações no parto ou na vida após o nascimento. Tornando-se assim um 
desafio a se ultrapassado pelos pesquisadores de deficiência intelectual, pois na 
grande maioria dos casos não se identifica as causas e as alterações sofridas, ou seja, 
não se sabe a origem de deficiência. No Brasil segundo dados da ONU (OMS) 
Organização Mundial de Saúde temos 8 milhões da população afetada pela deficiência 
intelectual, em torno de 5% da população nacional, BOLETIM CLÍNICO – n°18 – 
set/2004. 

Segundo Victor da Fonseca (2007) no processo de desenvolvimento escolar 
alguns sinais podem causar preocupação já nos primeiros anos de escola dentre eles: 
esquecimento, dificuldades de expressão linguística, inversão das letras, não relembrar 
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as letras do alfabeto, dificuldade de recuperar a sequência das letras do alfabeto, estes 
indícios devem preocupar professores e pais.  Os professores podem orientar os pais 
na procura de um profissional adequado para avaliação e diagnóstico, como também 
na orientação pedagógica que melhor complementará a formação acadêmica da 
criança.  

No âmbito acadêmico as crianças com deficiência intelectual têm, maior 
necessidade de um plano educativo individualizado e flexível para atender suas 
necessidades de aprendizagem e participação, sempre levando em conta suas 
particularidades individuais. Uma pessoa com deficiência intelectual necessita de 
apoios para o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais, acadêmicas, sociais e 
práticas. Este apoio conta com o: envolvimento das relações dialógicas entre 
mediatizadores, famílias, poder público e as próprias pessoas com deficiência 
intelectual. Envolvendo ainda previsão e provisões dos recursos necessários, para 
garantir a aprendizagem e a participação, envolve o processo de desenvolvimento 
global do sujeito, desde a estimulação essencial até a educação para o trabalho 
(profissionalização). 

Envolve ainda a articulação entre políticas públicas e entre poder público e a 
sociedade organizada. 

4. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Conforme consta no Decreto n° 5.296, de 2004: 

Art. 4º - É considerada pessoa portadora de deficiência a que se 
enquadra nas seguintes categorias: [...] 

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 
de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) 
cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 
recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 
acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; 

A Constituição Brasileira pelo Decreto n°3.956/2001, no seu artigo 1° define 
Deficiência como [...] “Uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória”...   

Segundo o MEC (2008) o Atendimento Educacional Especializado tem como 
função: identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem ou diminuam barreiras para plena participação dos alunos, considerando 
suas necessidades específicas. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 
formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. A 
complementação seria disponibilizada para alunos com deficiência intelectual e/ou 
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múltipla enquanto suplementação seria dada aos alunos com altas habilidades e 
superdotação. 

O atendimento educacional foi apresentado com as seguintes características e 
finalidades: 

 dessemelhança com o que é praticado no ensino comum; 

 oferta do que há de melhor para a aprendizagem do aluno e para o 
atendimento de suas especificidades; 

 aprendizagem de conteúdos que assegurarão à pessoa com deficiência 
intelectual a superação das barreiras que lhes são impostas na maneira de lidar 
com o saber e, ao mesmo tempo, conteúdos diferentes daqueles constantes do 
ensino comum; 

 estimulação ao aluno para que avance na compreensão, submetendo-o a 
situações de conflitos cognitivos e de desafios; 

 promoção do desenvolvimento e da superação dos limites intelectuais, e, 

 valorização da vivência do aluno, bem como atuação no sentido de contribuir 
para a formação do sujeito autônomo e criativo, pensante e desejante de 
saber, propósitos descritos. 

O atendimento dado ao aluno com deficiência intelectual no ensino comum por 
vezes chega a ser um impasse pela complexibilidade do seu conceito, quantidade e 
variedade de abordagens do mesmo; o CID-10 (Código Internacional de Doenças) 
Desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde), ao especificar o Retardo Mental 
(F70-79) sua proposta é baseada no coeficiente de inteligência, e classificada entre 
leve, moderado e profundo. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(2008) implementadas pelo Ministério da Educação documento que estabelece as 
diretrizes para o desenvolvimento de políticas públicas nesse sentido, faz referência ao 
atendimento educacional especializado como: 

[...] uma nova concepção da Educação Especial, sustentada 
legalmente, e é uma das condições para o sucesso da inclusão 
escolar dos alunos com deficiência. Esse atendimento existe 
para que os alunos possam aprender o que é diferente dos 
conteúdos curriculares do ensino comum e que é necessário 
para que possam ultrapassar as barreiras impostas pela 
deficiência (BRASIL, 2007, p.22). 

Os serviços de AEE (Atendimento Educacional Especializado) foram 
regulamentados pelo Decreto n° 6.571, de 17 de setembro de 2008; determinando 
que a partir de 1º de janeiro de 2010, os alunos que necessitam de Atendimento 
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Educacional Especializado devem ser matriculados em classes comuns e na sala de 
recurso multifuncional dentro da escola e onde são desenvolvidos métodos de 
trabalho com a criança com deficiência intelectual para que seja oportunizado 
estratégias de ensino/aprendizagem, tais como: 

 usar materiais concretos, observando e avaliando caso a caso;  

 possibilitar e encorajar as relações com o ambiente físico e social;  

 exercitar o desenvolvimento de suas competências e habilidades;  

 apoderar-se de instruções e sinais claros para as atividades a serem realizadas; 
propiciar apoio físico, visual e verbal ao aluno;  

 trabalhar com atividades que possibilite participação ativa;  

 ter como ponto de partida as capacidades e não os déficits, e; 

 usar atividades que possibilitem a participação ativa da família.  

A educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica 
desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e 
participando sem nenhum tipo de discriminação; sendo fundamentada na concepção 
dos direitos humanos que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis.  

A Resolução nº 4, do Conselho Nacional de Educação/Câmera de Educação 
Básica (CNE/CEB), de 02 de outubro de 2009, adverte em seu artigo 1º. 

Para a implementação do Decreto 6.571/2008, os sistemas de 
ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos 
multifuncionais ou centros de Atendimento Educacional 
Especializado da rede pública ou de instituições, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

Enquanto que no Artigo 2º. 

O AEE tem como função complementar ou suplementar a 
formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 
recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as 
barreiras para a sua plena participação na sociedade e 
desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Parágrafo único. Para fim destas diretrizes, consideram-se 
recursos de habilidades na educação aqueles que asseguram 
condições de acesso ao currículo do aluno com deficiência ou 
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mobilidade reduzida, promovendo a utilização de materiais 
didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e 
equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação dos 
transportes e dos demais serviços. 

E no Artigo 3º, a educação especial e o atendimento educacional especializado, 
se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte 
integrante do processo educacional. Enquanto isso a definição dos alunos a serem 
atendidos por essa modalidade, conforme consta no Artigo 4º, consiste em: 

I. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de 
longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou 
sensorial. 

II. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: 
aqueles que apresentam um quadro de alterações de 
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 
Incluem-se nessa definição alunos com Autismo Clássico, 
Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, Transtorno 
Desintegrativo da Infância (Psicoses) e Transtornos 
Invasivos sem outra especificação. 

III. Alunos com Altas Habilidades/Superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento 
com áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade194. 

Entre outro serviços especializados existem as APAES - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais nasceu em 1954, no Rio de Janeiro. Caracteriza-se por ser 
uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa 
com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla.  

A Rede APAE destaca-se por seu pioneirismo e capilaridade, estando presente, 
atualmente, em mais de 2 mil municípios em todo o território nacional que oferecem 
um trabalho pedagógico e clínico  abrangedor  envolvendo as  crianças desde a 
primeira infância, pois nesse espaço trabalham em conjunto de profissionais 
(fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, 
profissionais de arte, profissionais de educação física e pedagogos) que visam um 
melhor atendimento educacional, social e de cidadania para estas crianças. Sendo de 
suma importância o trabalho e o comprometimento do pedagogo (mediatizador) com 
a criança mediatizada. 

                                                           
194

 Resolução CNE/CEB 4/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de outubro de 2009, Seção 1, p.17. 
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Para Fonseca (1998) o mediatizador (professor) está incumbido, e 
culturalmente legitimado de transmitir significados às atribuições das tarefas de 
aprendizagem que por si só não poderiam produzir a modificabilidade cognitiva, sendo 
essas significações necessárias para permitir análise das interelações dos critérios da 
intencionalidade educacional. 

O oferecimento de suportes qualitativos e situações de ensino e aprendizagem 
que proporcionem interações eficazes e mediatizações que são de suma importância 
na superação de barreiras impostas pela deficiência intelectual no que diz respeito à 
apropriação do conhecimento. 

Por apresentarem problemas de atenção seletiva estas crianças mostram 
dificuldades em se orientar, planejar e executar a tarefa proposta, ou seja, apresentam 
dificuldades de transferência de um saber para um saber fazer.  

O apoio dado nas salas de AEE onde é trabalhado o desenvolvimento cognitivo, 
motor, afetivo e social das crianças com deficiência intelectual torna-os ativos na 
participação das salas de aula comum, pois esse atendimento complementa a 
formação do indivíduo e procura desenvolver sua autonomia e independência na 
escola comum e fora dela. 

Este aluno tem características que dificultam a mobilidade de recursos 
cognitivos de forma eficiente, por isso precisam de um apoio externo sendo 
fortemente influenciado pela opinião e ação do outro. 

Ao trabalharmos com mediatização com esses alunos desenvolvemos funções 
tais como: seleção de estímulos, foco na atividade, repetição experiencial, percepção e 
compreensão das semelhanças e diferenças, provocar a generalização. 

Para melhor desenvolvimento desse tipo de trabalho como a criança com 
deficiência intelectual contamos com o apoio da neuropsicopedagogia dispondo de: 
um objetivo clínico, com o desenvolvimento e a aplicação de procedimentos de 
diagnóstico neuropscopedagogico, e um objetivo com a criação e a aplicação de 
procedimentos de reabilitação em caso de alteração encefálica. O estudo do 
desempenho cognitivo, intacto e alterado visa compreender como o individuo 
processa informações principalmente das funções executivas que servem para resolver 
problemas. 

Os desafios para os mediatizadores que voltam seus trabalhos para os alunos 
com deficiência intelectual está nos aspectos diferenciais e funcionais da inteligência, 
ou seja, as funções cognitivas (perceber, discriminar, organizar, conceber, conceituar, 
e enunciar). Estes alunos possuem poucas habilidades no que se refere à generalização 
e transferência das aprendizagens, destacamos também o subfuncionamento da 
memória, da atenção, do pensamento, da linguagem, da autoria e autonomia do 
pensamento (são inseguros quanto as suas respostas, aguardam e concordam com a 
opinião de outros). 
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No que diz respeito ao comportamento adaptativo temos: habilidades 
acadêmicas que envolvem: leitura, escrita, cálculo, linguagem expressiva e receptiva, 
transferência de aprendizagem. Nas habilidades sociais destacamos: responsabilidade, 
autoestima, relacionamento, cuidados com a higiene pessoal entre outras. Nas 
habilidades práticas: independência e autonomia na vida cotidiana. 

Para os mediatizadores é de suma importância considerar o processo interativo 
entre as limitações funcionais impostas pela deficiência intelectual e as possibilidades 
adaptativas que lhes são oferecidas em seu ambiente cotidiano. 

5. FAMÍLIA 

Para Ivic (2010) o desenvolvimento da criança, em particular na primeira 
infância, os fatores mais importantes são as interações assimétricas, isto é, as 
interações com adultos, portadores de todas as mensagens da cultura. Nesse tipo de 
interação o papel fundamental cabe aos signos, aos diferentes sistemas semióticos 
que, do ponto de vista genético, têm, em primeiro lugar, uma função individual de 
comunicação depois uma função individual: eles começam a ser utilizados como 
instrumentos de organização e de controle do comportamento individual.  

E é precisamente o ponto essencial da concepção co-construtivista que 
estamos abordando para orientação de pais e professores de crianças com deficiência 
intelectual.  

Cabe aos pais e mediatizadores (professores) a orientação dos caminhos para a 
construção e utilização do conhecimento pela criança com deficiência intelectual. No 
aspecto de influência psicológica Silva afirma que “a família é uma força social que tem 
influência na determinação do comportamento humano e na formação da 
personalidade” este será nosso suporte para valorização do ambiente social para o 
desenvolvimento da criança com deficiência intelectual e a relação funcional da família 
nesse aspecto. 

As interações estabelecidas dentro da família são as que trazem as implicações 
mais significativas para o desenvolvimento infantil, contudo o engajamento dos pais se 
destaca em atividades lúdicas e transmissão de regras que envolvam a rotina 
doméstica.   

Cabendo ao professor a parte acadêmica possibilitando a interação e 
integração na sociedade, para que a pessoa com deficiência intelectual passe de um 
sujeito passivo e receptivo ao sujeito ativo, participativo, dinâmico nesse contexto ele 
deixa de ser automatizado e a ser um sujeito ativo e reflexivo na sociedade como um 
todo. 

Segundo Souza (2004) o lar e a escola são espaços importantíssimos para o 
desenvolvimento neuropsicomotor da criança, sendo estes, portanto locais de 
incentivos a saúde mental fazendo-se a ressalva de que pais/responsáveis e 
educadores não necessitam saber tudo sobre assuntos que envolvam o diagnóstico e 
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tratamento de transtorno neurológico e/ou mental, mas que tenham informações, 
orientação e sensibilidades suficientes para não estigmatizarem e/ou rotularem a 
criança.  

Outro ponto fundamental que Souza deixa claro é procurar não amenizar um 
problema que necessite de tratamento, pois quanto mais postergar o tratamento 
menos benefícios (pedagógicos, médicos, psicológicos e sociais) serão atingidos. 

O quanto antes o diagnostico for feito e começar as intervenções mais rápido 
os resultados chegam e serão mais facilmente tratados e minimizados.  

Dessen, diz que é preciso saber que a família não é estática, muda 
constantemente, principalmente com a chegada de uma criança com deficiência 
intelectual, ressaltando ainda que família nos dias atuais se estruturam de forma 
diferente e esse fato também deve ser considerado, quando esta envolvido na questão 
uma criança com deficiência intelectual.  

Para Petean o nascimento de uma criança com deficiência mental trás para a 
família a perda das expectativas e dos sonhos que havia projetado para o rebento, 
contudo a família acaba por procurar meios para se adaptar a nova realidade e 
desenvolvem maneiras de lidar com essas novas informações: enfrentando e reagindo 
ou negando que é uma forma de defesa dos pais diante da nova situação. 

6. MERCADO DE TRABALHO 

A preocupação da inserção da pessoa com deficiência intelectual no mercado 
de trabalho está voltada para a mera repetição, mecanização e automatização do 
trabalho, limitando e restringindo o aprimoramento da formação profissional e 
integral do individuo.  

O trabalho é uma forma de adição do individuo deficiente na sociedade sendo 
por ela visto e respeitado como cidadão atuante. O trabalho deve ser instrumento de 
conhecimento e capacitação da pessoa com deficiência mental por isso o trabalho 
deve ser benéfico e ampliar as possibilidade de aprimoramento de suas competências 
no mundo globalizado e competitivo que estamos vivendo.  

Alcançado este objetivo temos coroado todo o trabalho das salas de aulas, das 
oficinas e dos programas dispensados a esses cidadãos que forma clara e ativa estarão 
inseridos na sociedade.  

Tendo uma independência financeira e até pode ajudar no sustento da família, 
para o trabalhador com deficiência intelectual os esforços precisam redobrados no 
sentido de inseri-los no mercado de trabalho de forma que suas capacidades limitadas 
por uma deficiência não o isolem e o deixem em tarefas mecânicas que eliminem 
totalmente sua formação integral.  

O trabalho deve ser para o deficiente intelectual um instrumento de integração 
do individuo, portas que se abrem para novas tarefas, novos horizontes, 
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oportunizando o convívio com pessoas distintas das já encontradas em casa, nas 
escolas e nas oficinas de aprendizado. Integrar o deficiente intelectual no trabalho e 
mantê-lo exige mudanças nas relações sociais, sendo esta uma tarefa difícil e 
complexa. 

7. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva retrospectiva de abordagem quantitativa e 
qualitativa. A coleta de dados será realizada na Secretaria Municipal de Educação de 
Dois Irmãos do Buriti – MS, nos meses de agosto à outubro de 2013. 

Será utilizado um formulário para coleta de dados, entrevistas, observações dos 
fenômenos e análises documentais. 

Os estudantes serão analisados dentro do contexto escolar, para compreender 
valores, observando atitudes no comportamento do convívio social, recorrendo aos 
gestores, professores, pais para ter respaldos ‘empíricos’ além dos embasamentos 
teóricos sobre o tema. 

Será realizada pesquisa bibliográfica da Legislação Vigente e do Plano Político 
Pedagógico para entender qual a visão oficial da escola em relação à Educação Especial 
e ao aluno com deficiência mental. 

Como princípios éticos, manter-se-á o sigilo sobre as informações acessadas. 

A realização deste estudo será precedida de aprovação, após a solicitação e 
autorização formal junto ao responsável pela Secretaria Municipal de Educação de 
Dois Irmãos do Buriti – MS. 

A pesquisa será precedida de apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos, em conformidade com a resolução 196/96. 

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Ano: 2013 

AÇÕES/ETAPAS J F M A M J J A S O N D 

Levantamento bibliográfico   X X X X X X X X X X 

Solicitação de autorização da Secretaria 
Municipal de Educação 

    X        

Encaminhamento do Projeto para análise 
do Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos 

     X       
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Coleta de dados        X X X   

Tabulação dos dados           X X 

Análise dos dados e digitação           X X 

Ano: 2014 

AÇÕES/ETAPAS J F M A M J J A S O N D 

Análise dos dados e digitação X X X X X X       

Qualificação       X      

Correções da qualificação        X X    

Defesa da dissertação          X   

Correções da banca           X  

Entrega da versão final            X 
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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre a inclusão do aluno portador de necessidades 
especiais dentro do ensino regular como forma de lhe garantir o direito humano 
fundamental a educação e lhe proporcionar uma vida mais digna. Isso porque o 
convívio com outras crianças consideradas “normais” pode trazer vantagens para o 
desenvolvimento intelectual do menor especial, lhe oferecendo as mesmas 
oportunidades de aprendizagem. De outro modo, dentro do contexto da inclusão 
educacional, a convivência com a diferença é um verdadeiro ensinamento de educação 
em direitos humanos. Assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica, esse artigo 
abordará em sua primeira parte a evolução histórica dos direitos fundamentais, suas 
dimensões, com a apreciação do direito a educação dentro do rol dos direitos 
internacionalmente consagrados. Posteriormente, analisará uma breve apresentação 
histórica do direito a educação para, em seguida, tratar desse direito tão essencial 
dentro da Constituição Federal. No mais, chegará a tratar da inovação trazida pela 
nova Lei de Diretrizes e Bases que incluiu o portador de necessidades especiais dentro 
das salas de aulas comuns, chegando ao fim a uma conclusão de que embora o direito 
a educação e inclusão seja assunto já tratado na Constituição Federal, a sua 
concretização ainda esta acontecendo a passos lentos, posto que sua prática exige 
mudanças estruturais e pedagógicas, tanto dos professores quanto das escolas, mas já 
se pode perceber que os benefícios são visíveis para uma educação mais humanista.  

 

Palavras – Chave: Educação; Direito Fundamental; Portador de Necessidades 
Especiais. 
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1 INTRODUÇÃO 

  O individuo como um ser social precisa se desenvolver intelectualmente para 
fazer parte integrante do meio em que vive. Uma pessoa que não recebe uma 
educação adequada acaba se tornando alheio ao que se desenvolve ao seu redor e, 
portanto, passa a enfrentar dificuldades de se relacionar.  

  A necessidade de evoluir é inata à pessoa humana, seja individualmente ou 
socialmente. Para tanto, o direito humano fundamental a educação é um dos principais 
direitos capazes de transformar a pessoa, tornando-a parte de um todo.   Nesse 
sentido, a efetivação do direito a educação nada mais é do que um instrumento de 
transformação social, capaz de assegurar a dignidade da pessoa humana, até porque é 
esse direito fundamental que torna as pessoas aptas a usufruir todos os seus demais 
direitos.  

  O direito a educação surgiu com a segunda geração de direitos humanos – 
direitos sociais, econômicos e culturais - e se classificam como direitos de igualdade.  

Para o jurista José Afonso da Silva, o conceito de direitos sociais seria disposto da 
seguinte forma “[...]  prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 
situações sociais desiguais.”(SILVA, 2005, p. 286) 

   Não obstante, a educação deve ser regularmente oferecida a todas as crianças, 
para que todas tenham oportunidade de se desenvolverem e atingirem uma melhor 
qualidade de vida. Quando se diz todas as crianças procura-se incluir realmente todos 
os menores que estejam em fase de aprendizagem, o que abarca também os 
portadores de alguma necessidade especial.  

   Por muitos anos a educação especial foi oferecida em estabelecimentos 
próprios, excluindo o deficiente do convívio com outras crianças. Atualmente, a nova 
legislação de diretrizes para educação estabeleceu o ingresso dos portadores de 
necessidades especiais no ensino regular, de modo que os mesmos possam conviver e 
desenvolver da mesma forma que as outras crianças, assegurando-lhes a devida 
dignidade. Esse tema se apresentou de extrema importância já que trouxe a 
necessidade de mudanças significativas tanto no comportamento dos professores 
diretamente envolvidos, como de toda a sociedade. 

  A ideia da inclusão educacional já foi prevista na própria Constituição Federal, 
mas ainda não havia sido colocada em prática. Com a Lei nº 9394/96 iniciou-se, ainda 
que lentamente, a concretização desse ideal. Não obstante, embora já tenha se 
passado alguns anos da promulgação da Constituição Federal e da elaboração da 
mencionada lei, a inclusão do portador de necessidades especiais no ensino regular 
ainda encontra grandes desafios e não foi totalmente aplicado. A sua eficácia exige 
mudanças estruturais e pedagógicas, as quais não se encontram devidamente 
definidas. 
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  O presente artigo irá, portanto, desenvolver esse tema, fazendo uma breve 
abordagem em termos gerais, não entrando especificamente em nenhuma 
necessidade especial, ou seja, falará das necessidades especiais como um todo. Para 
tanto, far-se-á uma análise da trajetória traçada pelo direito a educação em nosso país 
e no mundo para entender a concepção que se alcançou até o momento. 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

A afirmação histórica dos chamados “direitos humanos” trouxe uma ideia 
uniforme do patrimônio jurídico que cada pessoa possui indistintamente e 
indiferentemente de sua raça, cor ou religião, inclusive independentemente das 
normas jurídicas estabelecidas em seu Estado de origem. Nas palavras de Ingo 
Wolfgang Sarlet, direitos humanos são “[...] aqueles outorgados a todos os homens 
pela sua mera condição humana [...]” (SARLET, 2009, p. 36), se traduzindo, portanto, 
como expressões de valores superiores. 

Os direitos humanos guardam relação com o plano internacional, de caráter 
supranacional, servindo como orientação para os Estados. Por sua vez, os direitos 
fundamentais são os direitos humanos positivados em uma legislação dentro de um 
Estado. Ou seja, direitos humanos são aqueles afirmados universalmente a todos os 
povos, enquanto que os direitos fundamentais se caracterizam como aqueles que 
foram positivados em uma constituição e, portanto, adotados por um Estado em sua 
Carta Magna, aplicáveis aos cidadãos que se encontram sob a jurisdição dessa norma, 
delimitados, portanto, espacial e temporalmente.  

  Distinção bem explicitada por Ingo Wolfgang Sarlet : 

[...] o termo direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos 
do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 
expressão direitos humanos guardaria relação com os 
documentos de direito internacional, por referir-se àquelas 
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional, e que, portanto aspiram à validade universal, 
para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um 
inequívoco caráter supranacional.[...] (SARLET, 2009, p. 35 e 36) 

Portanto, direitos fundamentais agregam os mesmos valores traduzidos pelos 
direitos humanos, não configurando como termos reciprocamente excludentes ou 
incompatíveis, mas, sim, dimensões íntimas e cada vez mais inter-relacionadas, o que 
não afasta a circunstância de se cuidar de expressões reportadas a esferas distintas de 
positivação. (SARLET, 2009, p. 42) 

O ápice da evolução dos direitos humanos ocorreu com a elaboração da Carta das 
Nações, de 1945; da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que possui 
trinta artigos reconhecendo a dignidade da pessoa humana como base da liberdade, 
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da justiça e da paz, a democracia, entre outros direitos; e da realização da II 
Conferência Mundial de Direito Humanos de 1933, em Viena, momento no qual os 
direitos humanos foram elevados a direitos humanos universalmente reconhecidos. 

As Declarações passaram a ter um caráter voltado à universalidade dos direitos, 
ou seja, não eram identificados direitos somente a uma parcela da população, mas os 
mesmos estavam sendo declarados a uma coletividade infindável de homens, 
mulheres e crianças, ou seja, a todos os seres humanos em escala planetária.  

A sua positivação em nosso texto constitucional lhes garantiu a qualidade de 
cláusulas pétreas, as quais não podem ser alteradas, salvo sob a elaboração de uma 
nova Carta Magna. Estes direitos são considerados o núcleo inviolável de uma 
sociedade, sendo indispensáveis para a proteção do ser humano, garantidores de uma 
vida digna.   

Nas palavras de Norberto Bobbio:  “Os direitos do homem, [...] são direitos 
históricos, [...] caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 
poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por 
todas.” (BOBBIO, 1992, p. 5) Ainda completa Celso Lafer que “[...] do século XVIII até os 
nossos dias, o elenco de direitos do homem contemplados nas constituições e nos 
instrumentos internacionais foram-se alterando com a mudança das condições 
históricas.” (LAFER, 1988, p. 124) 

3 O CONTEXTO DO DIREITO A EDUCAÇÃO 

Conforme se verifica na evolução histórica dos direitos humanos e fundamentais, 
o direito a educação foi estabelecido como direito universalmente reconhecido a 
Humanidade dentro da classificação de direitos de segunda geração.  

  A segunda dimensão dos direitos humanos foi marcada pelo desenvolvimento 
industrial e pelas lutas dos operários e da burguesia operária que passaram a exigir a 
presença do Estado para a concretização dos seus direitos, sendo utilizados como 
expressão dos direitos sociais, econômico, cultuais e direitos coletivos. Esses direitos se 
identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, baseadas no princípio da 
igualdade. 

  Com a Revolução Industrial nasceram as lutas operárias e o socialismo, 
representado por Marx em “O Manifesto Comunista”, no qual o autor convocava a luta 
da classe trabalhadora em prol de seus direitos. Neste contexto deram-se a criação da 
Constituição Mexicana de 1917 - resultado do movimento revolucionário iniciado e 
1910 e a Constituição Alemã de 1919, as quais, pela primeira vez na história elevaram 
os direitos sociais à condição de direitos humanos fundamentais. Esta consagração no 
plano internacional deu-se com a própria criação da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT em 1919 no âmbito da Liga das Nações. (D’ANGELIS) 

Essa geração tem como principal característica exigir do Estado uma atuação 
positiva para colocar em prática os direitos sociais, pois este assume a 
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responsabilidade de atendê-los.  Para Alexandre de Moraes, os direitos sociais podem 
ser definidos como: 

[...] direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 
verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória 
em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a 
melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à 
concretização da igualdade social, e são consagrados como 
fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da 
Constituição Federal (MORAES, 2004, p. 203) 

Logo, é correto afirmar que os direitos sociais são um pluralismo de direitos 
destinados aos menos favorecidos, funcionando realmente como uma forma de 
integrar toda uma totalidade, ou seja, permitindo que a educação, por exemplo, esteja 
ao alcance de todos, ricos ou pobres, destinando-se a trazer uma igualdade social.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial veio a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, em 1948, marcando um grande avanço na ideia de universalização dos 
direitos humanos, que foram, mais tarde, positivados nos Pactos Internacionais dos 
Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de modo a 
consagrar a primeira e a segunda dimensão dos direitos humanos, 
respectivamente.(D’ANGELIS) 

A primeira referência ao direito à educação ocorreu na Revolução Francesa e a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1793, cujo art. XXII assegurava 
que “a instrução é a necessidade de todos. A sociedade deve favorecer com todo o seu 
poder o progresso da inteligência pública e colocar a instrução ao alcance de todos os 
cidadãos.” (ONU, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão) 

Mais tarde, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e 
proclamada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948, 
reafirma, no seu artigo XXVI, que “Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução 
será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, 
bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.” (ONU, Declaração Universal 
dos Direitos Humanos) 

Durante muitos anos a educação deixou de ser alvo de discussões voltando a ser 
motivo de debates somente no ano de 1993 com a Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, realizada em Viena, a qual ressaltou a importância de se levar a questão dos 
direitos humanos até o âmbito escolar de forma que os alunos possam ter seus 
primeiros contatos com o tema e desenvolvam uma consciência humanista, capaz de 
favorecer toda a sociedade. 

 Por óbvio, percebe-se que a educação tomou aspectos de direito fundamental 
por meio da afirmação internacional de documentos sólidos, reconhecendo que 
através da instrução adequada o individuo poderá ter uma condição mais digna de se 
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relacionar com seu próprio meio e de se evoluir como pessoa, isso porque além de ser 
um direito social, é um pré-requisito para se usufruir dos demais direitos civis, políticos 
e sociais. 

Nesse sentido temos que um homem educado saberá distinguir com mais 
critério o que é bom para si e para a humanidade, saberá descobrir e colocar em 
prática os princípios universais que já se encontram nele em potência, fazendo-os 
brilhar em ato dentro do direito positivo. Esse ulterior desenvolvimento se faz por 
meio de uma educação que o leve a diminuir cada vez mais as antinomias existentes 
entre a ideia do direito justo, que se encontra “em gérmen”, sepultada no interior do 
homem, com a realidade político-jurídica imposta pelo Estado. (MUNIZ, 2002) 

Logo, embora a essencialidade do direito a educação esteja amplamente claro, a 
sua grande dificuldade de concretização encontra-se em sua natureza de normas 
jurídicas programáticas, as quais, de acordo com o pensamento de Pontes de Miranda, 
podem ser definidas como: 

 

[...] aquelas em que o legislador, constituinte ou não, em vez 
de edictar regra jurídica de aplicação concreta, apenas traça 
linhas diretoras, pelas quais se hão de orientar os podêres 
públicos. A legislação, a execução e a própria justiça ficam 
sujeitas a esses ditames, que são como programas dados à 
função legislativa.(MIRANDA, 1970, p. 126 e 127) 

O problema apresentado por essa espécie de norma, quanto aos seus efeitos, foi 
afirmado por Celso Ribeiro Bastos, quando o mesmo diz que as normas programáticas: 

De um lado, são extremamente generosas quanto às 
dimensões do direito que disciplinam, e, por outro lado, são 
muito avaras nos efeitos que imediatamente produzem. A sua 
gradativa implementação, que é o que no fundo se almeja, fica 
sempre na dependência de resolver-se um problema prévio, 
fundamental: [...] uma decisão política. Trata-se, portanto, de 
matéria insuficientemente juridicizada. O direito dela cuidou, 
sim, mas sem evitar que ficasse aberta uma porta para o 
critério político. (BASTOS, 1992, p. 130) 

Desse modo, tais normas apenas traçam metas a serem seguidas pelo Estado e 
concretizadas por meio de leis infraconstitucionais, para que se tornem de fato 
eficazes, pelo que possuem uma eficácia limitada. 

Saliente-se que a educação tem a marca histórica da exclusão, consubstanciada 
pela enorme desigualdade social presente entre os países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Nesse contexto social de imperantes desigualdades observa-se que 
a instrução não alcança a totalidade dos indivíduos, embora seja um direito 
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fundamental que deva ser usufruído por todos.  

No que tange ao Brasil não foi diferente, dentro do país é evidente as diferenças 
educacionais como uma constante forma de exclusão, desde a época de sua 
colonização até os dias atuais. A falta de participação governamental na efetivação da 
educação tem tornado esse direito extremamente prejudicado. 

4  PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO A EDUCAÇÃO  

A Constituição Federal de 1988 dispôs o direito a educação no artigo sexto, cujo 
conteúdo expõe os direitos sociais apreciados pelo Legislador Constituinte, sendo eles 
os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à 
previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos 
desamparados, bem como uma série de direitos atribuídos aos trabalhadores, 
individualmente e coletivamente. 

O artigo sexto cuidou apenas de arrolar os direitos sociais, ocupando-se deles 
especificamente em outros artigos distribuídos ao longo do texto constitucional.  

Mais adiante, os arts. 205 a 214 estabelecem os objetivos e as diretrizes para o 
sistema educacional do país, apontando que se trata de um dever do Estado, visando o 
desenvolvimento da pessoa com base no principio da igualdade de condições de 
acesso, mas também é igualmente de responsabilidade da família e da sociedade sua 
promoção e incentivo.  

Por sua vez, o artigo 206 apenas estabelece a forma como deve ser 
desenvolvida a educação no Brasil, pautada nos princípios da igualdade, liberdade, 
pluralidade de ideias, valorização do professor, entre outros. O artigo 207 menciona a 
educação a nível universitário. 

O art. 208 elenca a forma de fornecimento do ensino, sendo certo que o ensino 
fundamental é obrigatório e gratuito, universalização do ensino médio gratuito, 
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na 
idade própria. Devem ser oferecidos os ensinos em creches, pré-escolar, fundamental, 
médio e superior, através da disponibilização também de material didático, transporte, 
alimentação e assistência à saúde, principalmente quando se trata do ensino 
fundamental.  

Merece destaque o inciso III, que reza o atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

O artigo 209 autoriza o oferecimento do ensino na rede privada, de modo que 
venha a ser garantida uma boa prestação do serviço educacional de forma isonômica. 
Sendo assim, tanto alunos de escola pública, quanto alunos de escolas privadas teriam 
um ensino de qualidade capaz de capacitá-los para a vida futura.  

Nos artigos seguintes afirma, ainda, que o não oferecimento do ensino 
obrigatório ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade 
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competente. A União implicará pelo menos dezoito e o Estados, o Distrito Federal e os 
municípios vinte e cinco por cento da receita resultante dos impostos na manutenção 
da educação, para se chegar a uma universalização do ensino, melhoria de sua 
qualidade e erradicação do analfabetismo. 

E conclui no art. 214 discorrendo sobre a elaboração do plano nacional de 
educação, levando em consideração  a- erradicação do analfabetismo; a 
universalização do atendimento escolar; a melhoria da qualidade do ensino; a 
formação para o trabalho; a promoção humanística, científica e tecnológica do País; e 
o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto. 

Sendo assim, não resta dúvida de que o Constituinte estabeleceu nas diretrizes 
constitucionais que a educação deve ser oferecida a todos como forma de promover a 
igualdade das pessoas e de aumentar as chances de uma vida mais digna, sendo 
obrigação do Estado a construção de estruturas legislativas e físicas que tornem essa 
realidade possível. O texto constitucional mencionou expressamente a inclusão do 
portador de necessidades especiais dentro do ensino regular oferecido, mas sua 
aplicabilidade se deu tardiamente, conforme se verificará. 

5 A INCLUSÃO DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Embora a situação das escolas em si sejam objeto de constantes críticas, 
incluindo os incentivos destinados aos professores, que por sinal são péssimos, razão 
pela qual mereceriam uma importante observação, o presente trabalho abordará outra 
questão associada ao tema da educação, a qual vem sendo debatida e questionada por 
sua novidade: a inclusão escolar no ensino regular de crianças portadoras de alguma 
necessidade especial, disposta no inciso III do art. 208 da Constituição Federal e, 
posteriormente, regulada por legislação infraconstitucional. 

Não obstante, a exclusão social de pessoas que apresentavam alguma deficiência 
sempre esteve presente na história do homem. No setor educacional, tal fato era 
constituído pela existência de escolas especiais, sob a égide de se proteger o diferente 
para ao depois reintegrá-lo `a sociedade. O convivo social, portanto, ficava restrito e o 
acesso e contato com outras pessoas ocorriam sem nenhuma inclusão da criança na 
sociedade. Essas “classes especiais” acabaram por aumentar a segregação social. 

Na década de 70 iniciou-se uma nova concepção sócio-pedagógica do ensino dos 
portadores de necessidades especiais por meio da elaboração de um novo principio 
que defendia que todos os indivíduos portadores de deficiências tinham o direito de 
usufruir dos mesmos direitos da sociedade, respeitando suas diferenças. Assim os 
portadores de necessidades também devem estar integrados na rede regular de 
ensino. 

Essa ideia foi fortalecida na Conferência Mundial de Educação Especial ocorrida 
em Salamanca, na Espanha em junho de 1994, resultando na “Declaração de 
Salamanca” que preconiza o direito a todos os alunos, com qualquer grau de 
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deficiência ou distúrbio de aprendizagem à denominada Educação Comum. 

Adotando esse segmento de inclusão, o Brasil elaborou uma nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, abordando a integração do 
deficiente no ensino regular, em seu Capítulo V – Da Educação Especial. A Lei nº 
9394/96 diz que: Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

Essa Lei vem atuar em conformidade com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, cujo artigo dispõe Art. 53: A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa... assegurando-se-lhes 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

  Primeiramente, cabe esclarecer que alunos com necessidades educacionais 
especiais seriam, conforme a Resolução CNE/CEB N°2 de 2001 em seu artigo 5º, 
aqueles que apresentam durante o processo educacional: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento 

que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares[...] 

II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos 
demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos 
aplicáveis;  

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 
aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos e atitudes. (BRASIL, 2001, p. 70) 

  No mais, a Política Nacional de Educação Especial, de 2008, passou a considerar 
como público alvo da educação especial os alunos com deficiência, transtornos globais 
de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, não usando mais o termo 
“necessidades educacionais especiais”. 

  Sendo assim, a inclusão escolar dessas crianças promoveria a transformação da 
escola para recebê-los, se adaptando a suas necessidades, por meio de mudanças na 
organização de ensino, projeto pedagógico e formação técnica dos profissionais. 

  Logo, a inclusão do aluno deficiente acarreta a necessidade de uma nova 
concepção, reestruturação e adequação de todo o sistema educacional, inclusive de 
educadores e auxiliares. Embora a Lei seja de 1996, ainda não há um delineamento 
claro de como tal disposição será aplicada. Muitos docentes não se adequaram a essa 
nova relação com seus discentes, já que a presença de um aluno com alguma 
deficiência requer um posicionamento diferenciado dentro da sala de aula. 
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O professor deverá estar pedagogicamente preparado para atender as 
dificuldades que tais alunos irão apresentar, de forma que não prejudique os demais. 
Desse modo, resta evidente que a atuação não ficará restrita `as salas de aulas, mas 
necessita de um acompanhamento multidisciplinar, contando com a atuação de 
psicólogos, pedagogos, inclusive com a participação familiar.   

  Nesse sentido, a Lei de Diretrizes explica: 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio, 
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades 
da clientela da educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a 
educação infantil. 

  O professor especializado, conforme a Resolução CNE/CEB N° 2, se refere 
àquele que desenvolveu:  

Art. 18, § 2º [...] competências para identificar as necessidades 
educacionais especiais para definir, implementar, liderar e 
apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, 
adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e 
práticas alternativas, adequados aos atendimentos das mesmas,  
bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe 
comum nas práticas que são necessárias para promover a 
inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. 
(BRASIL, 2001, p. 78) 

  Assim, este profissional deve ter formação específica na área de educação 
especial, de modo que possa estar atento as necessidades que tais alunos irão 
apresentar, podendo se utilizar, para tanto, de uma equipe multidisciplinar. 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação foram criadas diversas 
resoluções relacionadas à inclusão do portador de necessidades especiais no ensino 
regular, como o Decreto n, 6.571/2008, que dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de 
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dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro 
de 2007. 

Tal decreto determina que a União deve prestar apoio técnico e financeiro aos 
sistemas públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a 
finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. 

O art. 3o complementa que o Ministério da Educação prestará apoio técnico e 
financeiro às ações voltadas à educação especializada para a implantação de salas de 
recursos multifuncionais; formação continuada de professores para o atendimento 
educacional especializado; formação de gestores, educadores e demais profissionais 
da escola para a educação inclusiva; adequação arquitetônica de prédios escolares 
para acessibilidade; elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para 
a acessibilidade; e estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais 
de educação superior. 

Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam 
eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a 
participação e o desenvolvimento acadêmico e social de alunos com deficiência. 

Sendo assim, pode-se afirmar, portanto, que se considera atendimento 
educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 
pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 
suplementar à formação dos alunos no ensino regular.  

Ademais, os objetivos são prover condições de acesso, participação e 
aprendizagem no ensino regular aos alunos portadores de alguma necessidade 
especial; garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 
fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 
barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e assegurar condições para a 
continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 

Desse modo, percebe-se que a inclusão do portador de necessidades se tornou 
uma das metas determinadas pela educação brasileira e mundial, como meio de 
efetivação de uma proposta de escola para todos. 

Neste contexto, a igualdade não significa homogeneidade e traz como premissa 
que o direito à igualdade pressupõe o direito à diferença. Premissa essa fundamental 
para fomentar práticas escolares que promovam e respeitem os direitos 
humanos.(SOARES, 2004). Percebe-se que a educação em direitos humanos começa 
pela aplicabilidade do próprio direito humano. Quando se promove a inclusão de uma 
pessoa considerada “diferente” em contato com as demais se promove a naturalização 
da diferença. Aplicar a inclusão educacional, nada mais é do que dar o exemplo da 
prática dos direitos humanos desde os primeiros anos de vida e de formação social do 
individuo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do direito `a educação faz parte do programa político traçado pelo 
Legislador Constituinte, como uma meta a ser seguida pelo Estado, o qual não pode se 
abster de promover a igualdade material dos indivíduos, limitando, portanto, a sua 
liberdade de escolha, através de uma imposição de atitudes.  

Diante desse panorama, é evidente a necessidade de concretização da educação 
comum para os portadores de alguma necessidade, para que se alcance uma igualdade 
entre todas as pessoas protegidas pelo manto do Estado Democrático de Direito, para que 
se respeite a dignidade da pessoa humana e, acima de tudo, para que se promova a 
valorização do homem e de sua vida, haja vista que todos os instrumentos normativos 
criados até o presente momento se constituem como ferramenta a ser utilizada pelo 
homem e para o homem, devendo ser ele o fim último de todas as relações estatais. 

A escola ocupa um papel fundamental dentro do desenvolvimento do ser 
humano, proporcionando a ascensão de uma bagagem cultural muito grande. Hoje o 
excepcional tem o direito de participar das mesmas aprendizagens oferecidas as 
demais crianças, colocando-os como um ser igual aos outros, com as mesmas 
oportunidades. 

É preciso que haja uma mudança nos conceitos educacionais até então aplicados, 
alterando tanto a estrutura escolar, quanto o posicionamento dos educadores, seja em 
relação as famílias seja em relação ao aluno. Para tanto, deve-se inovar a prática 
pedagógica para que a mudança ocorra de forma mais rápida e mais adequada. 

  A concretização desse ideal educacional ainda não foi totalmente colocado em 
prática, isso porque conforme dados de 2009, apenas 36,7% das escolas públicas e 
26,4% das escolas particulares incluíam alunos com deficiência. Um índice baixo 
comparado com a real necessidade.   

Não há ainda garantias de que a inclusão será um procedimento de sucesso, mas 
sabe-se que os benefícios às crianças portadoras de necessidades especiais serão 
incontáveis. O que se necessita é de boa vontade para se passar da teoria para a 
prática e se aprender a beleza das diferenças.  
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Resumo 

O presente artigo é um breve estudo sobre a educação inclusiva no Estado 
Democrático de Direito, com enfoque especial ao Brasil. O desafio de institucionalizar 
políticas públicas voltadas á inclusão educacional torna-se necessária não apenas 
como um direito de segunda dimensão, mas também como uma maneira de 
concretizar uma sociedade livre de preconceitos, garantindo-se a todos os cidadãos a 
participação crítica nos principais atos da vida civil. A defesa de uma educação voltada 
aos portadores de necessidades especiais trouxe diversos questionamentos para os 
especialistas, pois, necessita-se de maiores investimentos na capacitação de 
professores, nos acessos aos estabelecimentos de ensino, materiais didáticos, enfim, 
tudo o que possa contribuir para a permanência destes alunos nos bancos escolares. 
No atual contexto educacional do país, uma educação que proporcione a inclusão 
possui seus fundamentos legais baseados em princípios como legalidade, diversidade, 
igualdade, que são pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 
1948. No entanto, a cada dia, é preciso superar as inúmeras dificuldades enfrentadas 
tanto por educadores quanto por alunos que necessitam de atendimentos especiais 
em suas escolas. O objetivo deste estudo é demonstrar que é possível a efetivação de 
políticas públicas voltadas para a educação inclusiva, em consonância com a legislação 
vigente no país, buscando-se a pluralidade educacional, através de práticas inclusivas, 
sobretudo, o respeito aos Direitos Humanos.     

 

Palavras-chaves: Direitos Humanos, Educação, Inclusão, Políticas Públicas.  
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1 INTRODUÇÃO 

  Os Direitos Humanos simbolizam determinadas atividades que objetivam 
garantir ao homem a sua dignidade, procurando evitar, assim, sofrimentos 
desnecessários. A história da humanidade estabeleceu-se em lutas e conquistas pelas 
liberdades, onde as populações buscavam alcançar suas identidades sociais e culturais. 
A honradez e a honestidade tão valorizadas na sociedade atual estão intimamente 
ligadas a uma educação humanista.  

  Historicamente, os indivíduos portadores de necessidades especiais, na maioria 
das vezes foram marginalizados socialmente e com o advento da modernidade, a 
deficiência passa por uma perspectiva humanista voltada á inclusão. Tem inicio a 
preocupação com a dignidade da pessoa humana, procurando alcançar o tratamento 
das pessoas com deficiências e, posteriormente, o acesso á educação.  

  Na contemporaneidade, existe uma atenção voltada para a integração dos 
portadores de necessidades especiais na sociedade, mas, em muitos casos, a pessoa 
com deficiência ainda é obrigada a se adequar, para depois ser inserida no contexto 
social. Um dos objetivos da inclusão remete a ideia da escola admitindo o indivíduo, 
buscando suas necessidades pedagógicas e possibilitando uma prática educacional 
baseada nas diferenças. Essa prática deve levar em consideração os Direitos Humanos, 
pois a educação é um direito de todos.  

  Os desafios enfrentados por educadores no que se refere á educação inclusiva, 
objetiva, em parte, minimizar as angústias daqueles alunos que lutam para não serem 
discriminados, obtendo o direito á uma educação formal. Deve-se entender a 
educação inclusiva como direito á diferença, devendo basear-se na possibilidade de 
aprender, de acordo com suas aptidões e capacidades. Esta precisa ser uma educação 
baseada no processo de conhecimento e que, este, se constrói em uma escola que não 
exclui alunos que não atendam o perfil institucionalizado como o ideal.  

  A inclusão de certa maneira, rompe com o conservadorismo escolar, 
questionando os sistemas educacionais tradicionais. Um dos objetivos fundamentais 
da inclusão na atualidade encontra-se com maior veemência nas políticas sociais e 
educacionais. O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância de uma educação 
voltada para os Direitos Humanos com vistas á inclusão educacional. 

2 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

  Os Direitos Humanos são indispensáveis á vida em sociedade, pois, sua 
importância remonta aos tempos da Antiguidade, no Século XVIII A.C com o 
Código de Hamurabi, na Babilônia. Os primeiros conceitos ainda limitados de 
democracia começam a surgir na Antiguidade, com os gregos, e, 
posteriormente, com os romanos surge o Estado de Direito, ou seja, um Estado 
sob leis. (FACHIN, 2009). 



 

- 808 - 

 

A luta pelos direitos inerentes á condição da pessoa humana vem sendo 
travada por séculos e caminha juntamente com a história da humanidade. Estes 
conceitos já denotam a importância da educação humanista para os cidadãos que 
decidiam os rumos do Estado. Nesse sentido, Ricardo Castilho preleciona a 
necessidade da educação em Direitos Humanos:  

Há um traço de brutalidade na personalidade humana, herança 
de um instinto animal que a civilização ainda não foi capaz de 
eliminar. Consciente ou inconscientemente, homens de todos 
os povos seguem a cartilha da crueldade, seja para com os 
semelhantes, pilhando-os e até causando-lhes a morte, seja 
para com os que lhes parecem inferiores, escravizando-os e 
destruindo-lhes mais do que a vida, mas a própria cultura e 
identidade. Para combater isso é que existe a educação: para 
tirar do homem os resquícios de sua condição primitiva. Um 
dos fatores mais importantes dos últimos séculos, no sentido 
de refinar o comportamento do homem, em sociedade, foram 
os direitos humanos. (CASTILHO, 2011, p.17).    

A preocupação com o homem deu inicio aos dogmas, como o respeito ao 
próximo, evoluindo para a sua afirmação nas escrituras sagradas. Com o cristianismo, 
todos os seres humanos são dotados de valores inalienáveis e irrenunciáveis não 
devendo ser imposto a eles nenhuma sujeição política ou social (MIRANDA, 2000). 

Com o advento do Direito Natural, surgem os princípios que são compostos de 
direitos inerentes á pessoa humana, tais como os princípios fundamentais de proteção 
ao indivíduo, tendo como exemplos: “não lesar a outrem” e “ dar a cada um o que é 
seu”. O Direito Natural, positivado ou não, deve servir como proteção aos indivíduos, 
pois está intimamente ligado á uma educação que valoriza a humanidade e que é 
comum á todos (LAFER, 2003). 

A doutrina ligada ao Direito Natural evidencia que deve existir uma ligação 
entre o Direito Positivado e os direitos considerados naturais, fundamentais ao ser 
humano, tais como vida, honra e liberdade. E esses direitos somente podem ser 
positivados, a partir de uma acepção educacional, logo, que esses preceitos devem ser 
ensinados e repassados por séculos objetivando os valores do respeito ao próximo. 

Na Idade Média, os procedimentos educacionais eram de responsabilidade da 
igreja. Nessa época, as escolas tinham seu funcionamento em prédios anexos ás 
catedrais, e muitas funcionavam nos mosteiros. Deve-se atentar ao fato de a igreja ser 
uma grande disseminadora do conhecimento durante o período medieval. Porém, essa 
educação era limitada á um determinado número de pessoas, privilégio estendido 
apenas aos alunos dos mosteiros e os filhos da nobreza (BEYER, 2006). 

O Renascimento traz novas ideias, rompendo com a obediência desmedida á 
igreja ocorrida durante todo o período medieval. Agora o homem passava a questionar 
algumas imposições feitas pela nobreza e pela igreja e a educação se mostra 
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fundamental para a evolução do pensamento crítico. No entanto, a seleção escolar 
ainda ocorria de forma discriminatória, que nas palavras de Beyer: 

Durante a Renascença, a educação tornou-se um instrumento 
de ascensão social, com a certeza apenas para a burguesia. 
Somente com a introdução da obrigatoriedade escolar (na 
Europa) abriu-se também para as crianças do povo o acesso á 
educação formal. Porém, as possibilidades de ascensão 
econômica e social, mesmo com a introdução da 
obrigatoriedade escolar, não se alteraram. Os filhos do povo 
tinham que se contentar com uma formação mínima; os filhos 
da burguesia obtinha uma formação técnica para o comércio; 
enquanto a formação superior era reservada apenas á elite 
social (BEYER, 2006, p. 13). 

O absolutismo, regime político predominante na Europa entre os Séculos XVI e 
XVIII, ocorrido durante a Modernidade, caracterizou-se pelos poderes ilimitados dos 
reis, e o poder político era centrado também nos cleros. E mais uma vez a educação 
era um privilégio de poucos.  

A história da educação formal foi marcada por discriminações. As escolas se 
baseavam em algum tipo de seleção, ou seja, escolas especiais para crianças 
selecionadas. “As escolas de filosofia da Antiguidade, os mosteiros da Idade Média, as 
escolas burguesas da Renascença-todas foram escolas especiais, selecionadas (Beyer, 
2006, p. 13)”. 

Com a ideia de limitação do poder Estatal oriunda dos iluministas surge para o 
Estado a cobrança em efetivar direitos fundamentais e iniciam-se a partir de uma 
educação focada no ser humano como centro das decisões governamentais. Os ideais 
iluministas do Século XVIII procuram romper com o privilégio da nobreza e passa a 
cobrar do Estado a não interferência nas liberdades individuais. O denominado pacto 
social, contido na obra “O contrato Social”, sugere que o cidadão abra mão de parcela 
de seu direito, colocando-se sob a proteção do Estado e esperando que este preserve 
seus direitos fundamentais (ROUSSEAU, 2007). 

Um dos maiores avanços para a época surgiu no final do século XVIII , durante 
as revoluções americana e francesa e foi o chamado direitos de primeira dimensão 
(liberdades), também conhecido como direitos civis e políticos. Importante salientar 
que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, preleciona em três 
artigos o direito á liberdade de expressão com ênfase á educação: 

 Art. 4.º A liberdade consiste em poder fazer tudo que não 
prejudique o próximo: assim, o exercício dos direitos naturais 
de cada homem não tem por limites senão aqueles que 
asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos 
mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados 
pela lei. 
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Art. 10.º Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, 
incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não 
perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. 

Art. 11.º A livre comunicação das ideias e das opiniões é um 
dos mais preciosos direitos do homem; todo cidadão pode, 
portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, 
todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na 
lei. 

O foco em uma educação voltada para o conceito de humanidade e respeito ao 
próximo tem-se demonstrado necessária e, assim, torna-se perceptível que os Direitos 
Humanos procuram proteger tanto a liberdade de expressão, como a liberdade de 
aprender e a de ensinar. Portanto, verifica-se que é de extrema importância o acesso á 
educação como uma garantia a um direito fundamental.  

Após a Primeira Guerra Mundial, surge a ideia de que a população deve esperar 
uma prestação positiva do Estado, em que este intervenha para melhorar a vida dos 
cidadãos, iniciando assim, os denominados direitos de segunda dimensão, e obtendo 
como maior princípio a igualdade, ocorrido no início do Século XX. São os chamados 
direitos sociais, econômicos e culturais (Bonavides, 2004).  

Estes direitos juntamente com as denominadas Revoluções Humanistas não 
foram impeditivos das barbaridades que ocorreram aos olhos do mundo durante a 
Segunda Guerra Mundial, em que milhões de judeus foram exterminados e os 
portadores de necessidades especiais também eram eliminados, em um episódio 
conhecido como eutanásia e holocausto. Com veemência Celso Lafer cita Hannah 
Arendt: 

O problema dos seres humanos supérfluos que Hannah Arendt 
coloca, na sua análise de cidadania, está numa esfera que 
lógica e praticamente, põe-se acima das nações e dos Estados. 
Diz respeito ao mundo como um todo e, portanto, á 
humanidade. É por essa razão que, numa reflexão sobre os 
Direitos Humanos, outra importante dimensão que surge num 
diálogo com o seu pensamento diz respeito ao genocídio como 
crime contra a humanidade, que assinala a especificidade da 
ruptura totalitária, que pôs o mundo ás avessas (LAFER, 2003, 
p. 167). 

Deste modo, após a Segunda Guerra Mundial, procurando as nações evitar 
massacres de seres humanos considerados “indesejáveis” e objetivando positivar os 
direitos de primeira e segunda dimensão, baseados em Estados que respeite a 
condição de direitos inerentes á pessoa humana é que surge em 10 de Dezembro de 
1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos abarcando nessa Declaração os 
direitos de primeira e segunda dimensões são considerados inalienáveis e universais. 
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3 O ACESSO Á EDUCAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL 

Como citado no item anterior, cumpre salientar que a carta de intenções da 
respectiva Declaração reforça que através do ensino e da educação é que se 
promoverá o respeito aos direitos e liberdades da pessoa humana, como um ideal a 
ser atingido por todos os Estados e Nações. Um amplo direito á educação é percebido 
na Declaração de Direitos Humanos da ONU, que prescreve em seu artigo XXVI:  

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito.     
2. A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz.     
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos. 

Portanto, denota-se que uma educação voltada aos princípios humanistas é 
imprescindível e que o acesso á educação deve ser ilimitado, procurando, assim, evitar 
que apenas determinadas classes privilegiadas tenham acesso ao ensino, como ocorria 
em outras épocas. O respeito á dignidade da pessoa humana deve prevalecer em 
todas as esferas sociais, seja no plano vertical, quando esse princípio parte do Estado 
aos seus administrados, seja no plano horizontal, que é quando esse respeito é 
recíproco entre seus pares. 

Neste Século a exclusão tem-se tornado muito mais evidente, parece ser uma 
característica comum aos centros urbanos, principalmente nos grandes centros. Esta 
exclusão é um dos motivos que emperra o pleno desenvolvimento de determinados 
países, fazendo com que a marginalização social se torne cada vez mais forte nas 
nações subdesenvolvidas. 

A crescente consciência sobre os direitos de cidadania fez com que 
determinados direitos sociais, antes restritos á uma camada privilegiada da sociedade, 
começassem a ser criados com vistas ao bem-estar social. Os gestores públicos 
passaram a focar uma maior efetividade nas políticas públicas com vistas á inclusão. 
Neste sentido, os direitos sobre educação, emprego, saúde, habitação e segurança 
pública passaram a fazer parte da agenda de todo o grupamento social, e não apenas 
uma cobrança por estes serviços, mas sim uma reivindicação por qualidade na 
prestação destes serviços. 
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Deste modo, denota-se que as políticas de distribuição de bens e serviços 
públicos acabam gerando a exclusão social, pois, nas grandes periferias, verifica-se que 
os recursos destinados á saúde e educação além de serem insuficientes, tem uma pior 
qualidade, afetando estas populações que são mais vulneráveis a sentir a exclusão 
social.  

Segundo Rodrigues (2006) sistemas baseados em competição objetivam 
selecionar os mais aptos e a exclusão daqueles que são considerados menos aptos. 
Essa conceituação de valores que está implícita na sociedade de que aqueles que são 
excluídos da instrução formal ou do mercado de trabalho não são tão eficientes para 
adquirir ou se manter num bom emprego. Sendo assim, este sistema demonstra que 
esta problemática seria de cunho individual e que o mercado de trabalho seleciona os 
melhores, portanto, está correto e que as pessoas excluídas é que estão erradas.    

Existe um estreitamento entre a educação e os Direitos Humanos, pois, como 
direito social fundamental o combate á exclusão deve ser uma prioridade dos sistemas 
educativos. Essa proteção aos direitos fundamentais se torna de extrema importância, 
e a educação voltada á prática inclusiva tem uma íntima ligação com a dignidade da 
pessoa humana e a acepção de justiça social.  

O debate educativo em torno de uma formação mais humanística faz ressurgir 
o pensamento de uma inclusão não apenas na educação, mas também em todos os 
segmentos sociais onde existam grupos que são excluídos da formação crítica dos 
rumos do Estado. Este momento, em que as discussões procuram garantir o pleno 
desenvolvimento das nações em uma sociedade livre de preconceitos, é que se deve 
olhar para os “diferentes” como pessoas aptas ao mercado de trabalho e ao sistema 
educacional, pois, o agrupamento e o respeito ás diferenças é que combatem velhos 
paradigmas, pois, como afirma Rodrigues: 

A exclusão é devida provavelmente a fatores culturais, que nos 
conduzem a pensar que a diferença é perigosa. Demanda-se 
cuidado com as pessoas diferentes - seja na identidade sexual, 
socioeconômica, de deficiência, de etnia etc. As “ideias feitas” 
da sociedade associam ao “diferente” uma situação de ameaça, 
e desenvolvem estratégias de identificação, circunscrição, 
banimento ou subalternização de numerosos grupos sociais 
(RODRIGUES, 2006, p. 10-11). 

Os movimentos sociais pelos Direitos Humanos, principalmente aqueles que 
iniciados na década de 60 que cobrava políticas sociais mais efetivas do Estado, trouxe 
a conscientização de que a segregação de qualquer indivíduo é prática intolerável. 
Diante deste contexto, a ideia de inclusão de grupos minoritários começou a ter uma 
base moral mais sólida, demonstrando que a educação era importante não somente 
àqueles considerados “aptos”, mas também àquelas crianças, jovens e adultos 
considerados “não aptos". 
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Considerado um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil 
a dignidade da pessoa humana, considerada a “pedra de toque” de todo o 
ordenamento jurídico pátrio, cobra do Estado e de toda a sociedade que brasileiros e 
estrangeiros residentes no país jamais tenham sua dignidade violada. E diante destes 
direitos, surge a educação como um direito social fundamental, que no artigo 6º da 
Constituição Federal de 1988 estabelece: “art. 6º São direitos sociais a educação, a 
saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.  

No acesso aos bens e serviços essenciais como transporte, saúde, e educação 
essa inserção social deve ser encarada como uma forma de que ninguém deve ser 
discriminado por suas condições físicas ou mentais para o acesso á educação, saúde, 
cultura, enfim, aos direitos sociais fundamentais. 

4 OS CAMINHOS PARA A INCLUSÃO 

A inclusão é promovida, usando seu conceito antagônico, que é a exclusão. O 
direito inalienável á educação, uma das fundamentais características dos Direitos 
Humanos, focou na inclusão uma das formas de integrar crianças portadoras e não 
portadoras de deficiências em um mesmo ambiente, procurando alicerçar as 
dificuldades em obstáculos a serem vencidos tanto por alunos quanto por educadores. 

De acordo com Mendes (2006) o marco histórico da educação especial teve seu 
início no século XVI, com educadores que acreditaram nas possibilidades de educar 
indivíduos considerados inaptos á educação formal. Entretanto, essa “inclusão” ocorria 
em ambientes fechados, sendo ainda uma fase de segregação, justificada pela maior 
proteção tanto do educando confinado em ambientes fechados quanto da sociedade, 
que não ficava a mercê destes “inaptos”. Já no Século XIX, com a obrigatoriedade 
escolar e a falta de respostas para a falta de aprendizagem originou as classes 
especiais nas escolas regulares.  Logo o acesso à educação para portadores de 
necessidades especiais é lentamente adquirido na medida em que os direitos sociais se 
ampliaram para a população em geral.  

Somente na metade do século XX, e com dúvidas acerca da problemática da 
educação para jovens e crianças, jovens com deficiências e a reabilitação para 
mutilados de guerra que a educação inclusiva passa a ser analisada sob outro enfoque. 
Até os anos 70 as bases educacionais tinham como principal elemento crianças e 
adolescentes que sempre eram barrados nas escolas comuns, ou aqueles que não 
avançavam no processo educacional. Havia uma separação, pois, acredita-se que eles 
seriam mais bem atendidos em ambientes separados (MENDES 2006). 

Por consequência, os pilares da educação especial foram se solidificando em 
um sistema educativo diferente, até que por motivações políticas e culturais surgiram 
assim, uma base para as propostas de unificação. Peter Mittler citando Sebba e 
Sachdev, afirma com exatidão: 
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Não foi por causa dos políticos que as políticas educacionais 
mudaram, não foi porque os políticos esperaram os 
pesquisadores dizerem a palavra certa, mas foi porque a 
sociedade exigiu mudanças. Há muito tempo, os pesquisadores 
não precisam pesar as evidencias favoráveis e contrárias a algo 
que a maioria dos países decidiram implementar de qualquer 
maneira. A tarefa dos pesquisadores é avaliar tanto o processo 
como os resultados da mudança e perguntar: “ O que funciona 
na educação inclusiva ? ” (SEBBA e SACHDEV apud MITLER, 
2006, p. 15). 

 Segundo Pacheco “O termo “educação inclusiva” cobre variadas tentativas de 
atender á diversidade total das necessidades educacionais dos alunos nas escolas de 
um bairro [...]” (PACHECO, 2007, p. 14).  Deste modo, conclui-se, que o caminho para a 
inclusão refere-se ao melhoramento da equipe escolar, oferecendo á equipe de 
profissionais e aos pais que atuam nos sistemas de ensino práticas bem-sucedidas da 
educação escolar inclusiva. 

A legislação referente á inclusão são muitas e se coadunam com os Direitos 
Humanos, que procuram atender as mais variadas necessidades especiais. Nesse 
sentido, a inserção dos alunos portadores de algum tipo de deficiência em contato 
com outros não portadores demonstra que este é o percurso mais abrangente e fiel ao 
direito social fundamental á educação, buscando a integração escolar ao invés da 
exclusão. 

De acordo com Mendes (2006), houve alguns marcos mundiais da educação 
inclusiva como em 1990 a Conferência Mundial sobre Educação para Todos: promovida 
pelo Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Participaram educadores de diversos 
países do mundo, sendo nessa ocasião aprovada a Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos. Já em 1994 o governo da Espanha e a UNESCO, promoveram Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade, resultando na 
Declaração de Salamanca (Brasil, 1997). Esta foi considerada a mais importante 
Conferência mundial na difusão da educação inclusiva.  

Logo, as teorias e as práticas inclusivas começam a ganhar adeptos em 
inúmeras nações preocupadas com a difusão de uma educação mais humanista, 
inclusive no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n 9.394 de 1996) tratou 
em seu capítulo V sobre as práticas inclusivas, conceituando o que se entende por 
“educação especial”:  

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos 
desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
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altas habilidades ou superdotação.  (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades 
da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 
ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a 
educação infantil. 

Com a gradual inserção de alunos com necessidades especiais nos bancos 
escolares houve uma grande evolução não somente na legislação referente á educação 
especial, que, é totalmente compatível com os Direitos Humanos, mas também com 
relação aos professores, pais e a sociedade em geral que cada vez mais anseia por uma 
educação de maior qualidade, buscando incluir no meio social e educacional aqueles 
que necessitam de atendimentos especiais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O início do Século XXI tem-se mostrado otimista para as perspectivas das 
escolas e de uma sociedade mais inclusiva. O direito social fundamental á educação 
abarca a todas as crianças, jovens e adultos que querem permanecer aos mais variados 
graus de instrução da educação formal. As políticas públicas referentes á educação 
cada vez mais se apoiam em princípios e valores que respeitem á dignidade da pessoa 
humana. 

Um dos maiores desafios no combate á segregação escolar já foi vencido, que 
foi uma legislação moderna e humana apoiada em Declarações de cunho Universal. O 
mais importante nessa longa jornada referente á inclusão é justamente o combate à 
exclusão social e educacional. 

A prática integradora é um desafio que deve fazer com que profissionais que 
trabalhem com portadores de necessidades especiais possam fazê-los exercitar suas 
habilidades, assim como sua autodeterminação tanto na vida escolar como no 
mercado de trabalho e até mesmo em seu meio social. 

Não se deve esquecer que os bancos escolares são os principais agentes 
socializadores dos jovens, e deve exercer seu papel principal de apoio a uma 
consciência crítica, com o anseio de um bem-estar social. No entanto, a preparação 
desses jovens também pauta-se para o confronto á discriminação em uma sociedade 
que ainda está evoluindo rumo á inclusão.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende apresentar um breve olhar sobre a Educação, o ensinar 
e a busca pelos Direitos Humanos. Para tanto será utilizada a compreensão 
psicanalítica sobre a formação do professor e sua relação com questões que envolvem 
os Direitos Humanos. Faremos uma construção histórica sobre a educação e em 
especial o ensino do terceiro grau. Após abordaremos aspectos psicanalíticos inerentes 
à compreensão sobre o ensinar, sua relação com o feminino e a qualificação ou 
desqualificação da figura do professor.  Por fim, faremos uma interlocução com o 
ensinar sobre os Direitos Humanos. 

  

Palavras chave: direitos humanos; educação; psicanálise. 
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1 INRODUÇÃO 

A indagação disparadora deste artigo é uma inquietante constatação que 
acompanha a observação de vários episódios onde impera a dúvida sobre a utilização 
adequada dos Direitos Humanos. A suposta inadequação dos Direitos Humanos diz 
respeito a sua utilização pelos órgãos representativos. Enquanto educadora e 
psicanalista transpomos esta inquietação para o âmbito da Educação e sua 
compreensão via teoria psicanalítica. 

Neste sentido se faz importante conhecer, mesmo que brevemente, um pouco 
da história da educação. A educação, sobretudo a do ensino superior no Brasil, tem 
sofrido importantes mudanças e reformas. Inicialmente pode-se citar Sguissard e Silva 
Jr. (1999) quando afirmam que as reformas no ensino superior se dão muito mais por 
uma questão de política econômica do que uma política educacional. Neste ponto 
pode-se ver uma manifestação de postura utilitarista por parte da ação estatal.  

No dizer do sociólogo Ianni (1976), é a partir do século XX que o povo brasileiro 
aparece como categoria política fundamental. Em particular, é depois da Primeira 
Guerra Mundial que os setores médios e proletários urbanos e rurais começam a 
contar mais abertamente como categoria política. Por isso, pode-se verificar que a 
“revolução brasileira” em curso, neste século, é um processo que compreende a luta 
por uma participação cada vez maior da população nacional no debate e nas decisões 
políticas e econômicas. O florescimento da cultura nacional ocorrido em especial nas 
décadas de vinte a cinquenta, indica a criação de novas modalidades de consciência 
nacional. Neste quadro é que se inserem os golpes, as revoluções e os movimentos 
que assinalaram os fluxos e os refluxos na vida político nacional. 

O acesso massificado ao ensino superior no Brasil foi proporcionado por 
instituições privadas de caráter não universitário e, ligado a isso, colocou-se o 
problema da heterogeneidade do setor, bem como a existência de níveis baixos do 
ensino ministrado. O modo pelo qual o ensino superior se instituiu no Brasil como 
fenômeno histórico não foi resultado de acidentes, como alguns podem julgar, mas 
adaptação consequente às condições e às possibilidades da sociedade então 
estabelecida. É importante frisar que os determinantes são de caráter econômico e 
político. 

É possível notar a expansão do ensino superior no Brasil, principalmente no que 
se refere à abertura em larga escala de novas Instituições, sobretudo as instituições 
privadas. Existe hoje um conjunto significativo de alterações no ensino superior 
brasileiro, que abrange desde o processo de transformação das instituições de ensino 
superior em organizações sociais, ou seja, em entidades públicas de natureza privada, 
até a implementação de uma série de medidas de ordem legal.  

Segundo Scheibe e Aguiar (1999), o elemento fundamental da reconfiguração 
do ensino superior tem sido a crise em que se encontra o sistema público de ensino 
superior. O Decreto 2.306 de 1997 regulamenta a existência de uma tipologia inédita 
para o sistema de ensino superior brasileiro: Instituições de Ensino Superior (IES) 
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públicas, IES privadas sem fins lucrativos e IES privadas com fins lucrativos. Quanto à 
sua organização acadêmica, as instituições de ensino superior passaram a ser 
classificadas em: a) universidades; b) centros universitários; c) faculdades integradas; 
d) faculdades; e) institutos superiores ou escolas superiores.  

Segundo Muls (2003), a universidade pública perde a sua autonomia, que agora 
passa a significar apenas gerenciamento empresarial para atendimento das metas e 
indicadores estabelecidos no contrato firmado com o Estado. Ao mesmo tempo, a 
política educacional dos últimos governos tem favorecido o fortalecimento das 
instituições privadas, quase sempre em detrimento das universidades públicas. 
Algumas destas universidades têm buscado a qualidade e têm procurado cumprir sua 
função pública e social, atendendo, inclusive, seus compromissos com a região e com a 
comunidade mais imediata na qual estão inseridas, sem esquecer a sua natureza 
econômica, mas priorizando o fato de serem universidades. Outras, ainda são geridas 
pela lógica do lucro e pelas demandas imediatas do mercado, assumindo claramente o 
seu caráter empresarial e pautando sua administração pela retórica produtivista e 
eficientista. 

 Desta forma, perdendo, de um lado, a sua função política e, de outro, 
administradas pela racionalidade econômica, essencialmente gerencial e 
mercadológica, cujos critérios são os da eficiência, da produtividade, da rentabilidade 
e da competitividade, as universidades públicas são levadas a submeter à educação ao 
mercado, com o mínimo de desperdício e o menor custo possível; sofrem cortes cada 
vez maiores nas verbas destinadas, seja à pesquisa, seja à infraestrutura, seja à 
graduação ou à capacitação docente; passam a se submeter às regras do mercado na 
competição pelos recursos do setor produtivo-empresarial e na venda de serviços; e, 
no processo de luta pela sobrevivência, acabam por se atrelar a uma imagem 
distorcida do lugar da pesquisa, das ciências e da tecnologia no esforço de 
desenvolvimento econômico e social do país, que passa a ser ditado pelos centros de 
conhecimento dos países desenvolvidos e absorvido pelo modelo econômico 
defendido pelos governos neoliberais (MULS, 2003).  

2 O(A) PROFESSOR(A) E A DESQUALIFICAÇÃO 

A falta de prestígio do professor passa mais vivamente pela questão do status 
sociocultural ou pela pouca expressividade de seu poderio econômico? Parece que se 
está diante de uma ambiguidade. O professor mesmo quando percebido como 
“desqualificado” ou desprestigiado, ainda garante na sociedade certo status, um certo 
prestígio, que lhe confere o lugar do “dono do saber”. Ser professor universitário traz o 
equivalente de ser um profissional capacitado, mas não necessariamente em todos os 
níveis. O professor universitário de escola pública parece ter mais prestígio 
sociocultural do que o professor de instituição privada. Esses são dados surgidos de 
mão de obra altamente qualificada para o mercado de trabalho, alterando para isso 
seus currículos, programas e atividades.  

Chama-se a atenção para uma “contínua formação” que pretende atender ao 
Mercado. Entende-se que a formação como elemento de qualificação e capacitação 
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apenas se inicia com uma graduação e pretende ser interminável na medida do desejo 
de adquirir conhecimento impressões, pois não se encontram trabalhos que possam 
garanti-los, como todas as referências sobre a formação do professor no ensino 
superior são muito escassas. 

Pode-se notar, também, que existe uma corrente de pensadores da educação 
que crê na necessidade de uma formação constante, interminável. Essa preparação 
não diz respeito aos anseios do professor em se qualificar e sim da instituição em 
querer uma provável e exclusiva adequação ao mercado de trabalho. O professor, 
portanto, está diante de um jogo de forças que o leva a buscar, conforme Lucarelli 
(2000), uma chamada “preparação permanente”. 

É relevante observar a construção que traz a necessidade de uma preparação 
constante. Chauí (2001) aponta momentos importantes da universidade brasileira. Fala 
da universidade com caráter funcional da década de 1970. A qual recebeu esta 
denominação por adaptar-se às exigências do mercado. É uma universidade voltada 
para a formação rápida de quem o pratica. Nesse sentido não há qualquer relação com 
a “adaptação” ao mercado de trabalho que parece compreender muito mais um 
anseio em dominar novas tecnologias. Tais tecnologias, muitas vezes ignoram a 
própria palavra do professor, como se o “professor da palavra”, “professor de cuspe e 
giz”, fosse ultrapassado, como se o seu conhecimento tivesse que estar atrelado ao 
consumo de novas tecnologias. Parece que esta é a manutenção do pensamento de 
Coménio (educador do século XVII), o qual acreditava que educar seria possível desde 
que fosse executado com precisão e exatidão e a tarefa de educar era comparada ao 
mecanismo de um relógio. Usando a tecnologia ou o método adequado, não há 
margem de erros. A tarefa será executada com exatidão. No texto intitulado 
“Professores e Inovações” Castanho afirma que: 

[...] diante de uma universidade que se torna a cada dia mais 
operacional, com profundas mudanças em sua estrutura para 
torná-la cada vez mais produtiva para a ordem neoliberal, cabe 
aos docentes buscar caminhos não-ingênuos para inovações 
em sua sala de aula, caminhos estes que se voltem para uma 
mudança significativa e articulada com uma perspectiva que 
vise a transformação de caráter geral da 
sociedade.(CASTANHO, 2000, p.91) 

Observando o pensamento desses autores, fica a questão: onde ou quando 
está sendo considerada a realidade histórica e psíquica do educador? Não seria este o 
momento de lançarmos um olhar para a formação do professor que privilegie seus 
desejos, sua existência mental, sua história pessoal e, sobretudo, sua história como 
educador? A educação é algo da ordem do inacabado, mas o educador é da ordem do 
subjetivo e precisa ser entendido em sua singularidade e subjetividade. Não é possível 
repetir as mesmas falas, todos os anos, como se o professor não tivesse sua história e 
sua experiência para contar.  
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A história do educador é, muitas vezes, anulada pelas instituições de ensino, há 
um eterno recomeçar, uma desqualificação da experiência do professor, como se este 
sempre estivesse começando e não tenha nada a dizer de sua experiência. A repetição 
de falas sem o comprometimento com a real necessidade de aquisição de 
conhecimento advinda do próprio professor, aparece, muitas vezes, com o nome de 
“formação”. Sabe-se que não é uma formação do professor e sim um jeito de 
adaptação ao mercado visando apenas à aprendizagem da manipulação de novas 
tecnologias de ensino. Atende-se, portanto, aos anseios da instituição como empresa 
deixando de lado o conhecimento. No dizer de Mrech: 

A educação é um constante processo de vir a ser. Algo da 
ordem do tosco, do incompleto. A psicanálise tornou evidente 
que nunca houve nem haverá como se atingir a prática 
perfeita, a Educação perfeita, o professor perfeito. O que se 
tem a cada dia são professores atuando. (2005, p. 29) 

Segundo a autora, o ser humano lida com processos complexos, como 
afetividade, valores, desejos, dúvidas, questionamentos, etc. Aponta os limites 
existentes no próprio corpo como barreiras para transformações constantes. Observa 
que a educação continuada pode trazer a crença de que é possível o sujeito 
transformar-se e aprender continuamente, esquecendo-se de seus limites, inclusive, 
corporais. Cabe aqui lembrar que não somente os portadores de necessidades 
especiais têm suas limitações físicas, mas todos apresentam algum tipo de limitação. A 
autora faz uma alegoria comparando o ser humano e o computador, chegando à 
conclusão de que o computador simplesmente repete o que o ser humano, a partir de 
sua complexidade, é capaz, não só de repetir, mas, sobretudo de criar. Aquilo que para 
Chauí está perdido no momento atual, ou seja, a capacidade de criar. 

Considerando o caminhar da Educação no Brasil, em especial o ensino superior, 
nota-se que as abordagens sobre este tema trazem a chancela da observação do 
comportamento aparente, manifesto. As decodificações são feitas a partir do 
comportamento que os professores apresentam ou deveriam apresentar. É necessária 
a observação da história e do desejo do professor, caso contrário, têm-se apenas 
pessoas adestradas com comportamentos que parecem com os de um educador.  

Entre as pessoas existe uma frase que expressa claramente tal questão: “O 
professor finge que ensina e os alunos fingem que aprendem”. Isso é o fruto de uma 
desconsideração à pessoa do professor, enquanto possuidor de um aparelho psíquico 
e de uma história. Retomando a história, nota-se que os Jesuítas com sua formação 
docente considerada “rígida” traziam a adaptação do comportamento de seus 
docentes, a seus padrões morais e aqueles que virassem os olhos para as “novidades” 
seriam desligados da docência. No que isto mudou? O professor hoje não tem uma 
“formação” também rígida, no sentido de ser interminável a busca pela adaptação a 
novas tecnologias e ao Mercado, trazendo impregnado a si o valor do sacrifício?  

O sacrifício está presente na História da Educação no Brasil e se faz necessário 
considerar que o início desta história deu-se com os padres e que para eles o sacrifício 
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é algo necessário. É fácil observar, nos dias atuais, o sacrifício entre os professores. 
Para certo grupo de professores ainda é necessário sacrificar os finais de semanas e 
feriados estudando, corrigindo provas e trabalhos de seus alunos. A estes professores, 
o regime de trabalho vinculado apenas às horas de atividades em sala de aula, às 
demais atividade (como reuniões, estudos, etc.), espera-se que o professor o faça em 
título de colaboração, o que significa sem ser remunerada e para tanto fora do horário 
de trabalho previamente combinado (o sentido da caridade).  

A esses professores a tarefa de adaptar-se, constantemente, ao mercado de 
trabalho, que muda na velocidade da luz, deixando a impressão de que os professores 
estão sempre desqualificados e com a visão de mercado pode ou deve ser substituído 
por algo, no caso alguém, mais atual, mais moderno. Ao professor a desconsideração 
por sua história, sua experiência a qual se torna invisível e como tal desqualificada. 
Nestas bases somente um vocacionado, um missionário pode levar a bom termo a 
educação. 

3 VISÃO PSICANALÍTICA SOBRE O ENSINAR 

Destaca-se, aqui, que Freud afirmou existir três atividades “impossíveis”: 
psicanalisar, governar e educar. Para Mezan (2002, p. 427)  

[...] a ‘impossibilidade’ diz respeito ao fato de os seres humanos 
serem dotados de liberdade e iniciativa, razão pela qual jamais 
se submeterão por completo à autoridade e sempre se sairão 
com alguma atitude que o detentor da autoridade não havia 
previsto. 

Portanto, não é possível educar alguém, completamente, torná-lo um mero 
repetidor do mestre, a menos que isto seja feito à custa de pressões que, em última 
análise, adoecem e fazem adoecer. A Educação, necessariamente, passa pela realidade 
psíquica de cada um e consequentemente desvela a realidade cultural na qual está 
inserido. 

De acordo Neder Bacha (1998) é importante destacar o laço indissociável entre 
aprender, brincar e criar. A autora aponta que a psicanálise vem mostrando que existe 
uma denúncia a de que educação e prazer não andam juntos. Para ela, é necessária a 
valorização da ilusão e do imaginário e, portanto, traz a ideia da “mãe sedutora”, 
baseada na teoria da sedução originária de Laplanche. Esta teoria revela a questão da 
alteridade ao afirmar que a pulsão não é biológica e sim implantada pelo outro, no 
caso o outro adulto como seu “objeto-fonte”. Há o desviar da criança do seu destino 
biológico, sendo-lhe implantada a sexualidade inconsciente.  

No capítulo “Infantil, Feminino, Idealizado”, Bacha (1998) fala sobre a relação 
entre educação e os papéis feminino e infantil. Segundo esta psicanalista [...] a marca 
das mulheres é a passividade diante de seus desejos e de seu sexo. Daí sua 
inferioridade ‘natural’ (1998, p. 180). Coloca em debate os conceitos postos sobre o 
feminino e como as chamadas “idealizações” tomam conta desses conceitos, situando 
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a mulher nos extremos entre anjos e diabos, vida e morte. Há uma ambiguidade 
conferida ao feminino. É possível notar, também, que o infantil como uma 
representação mantida inconscientemente, é conferida apenas às mulheres, como se 
os homens não mais a tivessem. Neste contexto, também, as crianças são vistas como 
dependentes da autonomia do adulto por ser superior e, portanto poder impor-se. A 
educação surge então, como fruto da imposição, da repressão da vida pulsional, 
visando sua adaptação à realidade social, esta é a concepção de educação como 
adaptação. A adaptação sendo, portanto, a consequência da repressão. 

Novamente está-se diante da educação e do feminino. Ao pensar na questão da 
“desqualificação” dos professores e mais precisamente no aspecto socioeconômico, a 
constatação do número de mulheres na educação faz-se crer que, na atualidade, o 
desprestígio profissional está de mãos dadas à condição feminina-mulher.  

É fácil notar o número de professoras principalmente nas séries iniciais da 
formação escolar. No meio universitário o número de professoras é em conformidade 
com o curso. Na tentativa de compreender o aspecto místico desse tema, Bacha (2002) 
esclarece sobre a questão religiosa do pavor ao feminino. A autora observa que na 
civilização ocidental, fica explícito que Deus é espírito e homem. O homem foi feito a 
imagem e semelhança de Deus e foi animado pelo “sopro divino”, enquanto a mulher 
é feita de sua costela, portanto ela é essencialmente matéria, e ele apenas 
acidentalmente matéria. Sendo matéria igual a corpo e corpo igual às necessidades 
físicas, Santo Agostinho elenca tais necessidades, como concupiscências. A conclusão é 
a de que a mulher é o “vaso do pecado”, o próprio pecado em forma de gente. Daí 
advém o pavor ao feminino. Contemplando alguns aspectos da história da cultura, fica 
revelado quanto é angustiante a significação que existe no inconsciente do professor. 
Tal significação diz respeito às fantasias da maternidade, do feminino. 

Ainda conforme a psicanalista Neder Bacha (1998), a escola prolonga a infância. 
Mostra que nesta ótica tanto Mannoni, quanto Millot, concordam que: 

[...] o adulto infantilizaria a criança interditando-lhe o mundo 
do trabalho e, com ele, sua ‘autonomia’, tornando-a 
dependente para poder dominá-la. Instalado na posição de eu 
ideal e mais perfeito, obrigaria a criança a ser sua cópia, 
cassando -lhes a voz e os direitos e impondo a sua reclusão 
num universo infantil (BACHA, 1998, p. 177). 

Parece que afetivamente está se aproximando não só da questão da 
“desqualificação” do professor, mas sim de seu adoecer psíquico. No capítulo “O 
domínio do conhecimento” Bacha (1998) aborda a questão de as escolas estarem 
lidando com um lado “intelectual” como que separado do afetivo-sexual, como se não 
houvesse tal ligação. Neste sentido seria a proposta de Rousseau da chamada “criança 
pura”. Para essa autora, Rousseau estaria falando da dessexualização dos 
conhecimentos. Lembrando, mais uma vez, que sexualidade diz respeito às pulsões 
parciais. 
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Fica uma questão: como é possível separar o aprender do afetivo-sexual? O 
aprender não necessita caminhar com o prazer? As dificuldades de aprendizagem não 
estariam ligadas a esterilidade do aprender? E o professor como figura que deve 
dissociar o afetivo-sexual do intelectual como iria “fecundar” com o saber? Afirma a 
psicanalista: 

A atividade intelectual sublimada caminha junto com o afeto e 
é uma fonte pulsional. A separação de pensamento, afetos e 
pulsões sexuais corresponde não ao pensamento, mas à sua 
inibição promovida pela idealização e que resulta numa 
atividade intelectual empobrecida (BACHA, 1998, p.189). 

De posse desses argumentos torna-se possível a observação de que as escolas - 
e aqui se inclui as universidades - acabam por contribuírem com a inibição do 
pensamento e trazem como consequência as dificuldades no aprender e no ensinar. 
Tal inibição é fruto da transformação do conhecimento em instrumento de domínio e 
para tanto o aluno e o professor devem abandonar não só suas histórias como os seus 
afetos. Neste ponto, vale a pena ressaltar que para Neder Bacha (2002), a Educação 
deve ser entendida como uma arte, um ofício, um artesanato. Para ela, cabe à 
Educação o despertar, o acordar as paixões e sensibilidades no educando. 

Freud (1932) esclarece que a psicanálise não se ocupa da educação, mas a 
inspira na formação de pessoas e não de simples rebeldes, a educação psicanalítica 
estará assumindo uma responsabilidade para a qual não foi convidada, se ela 
tencionar transformar seus discípulos em rebeldes.  

[...] A psicanálise já encerra em si mesma fatores 
revolucionários suficientes para garantir que todo aquele que 
nela se educar jamais tomará em sua vida posterior o partido 
da reação e da repressão. Penso até mesmo que as crianças 
revolucionárias não são desejáveis, sob nenhum ponto de vista 
(FREUD, 1932 p. 184-185). 

4 O ENSINAR E OS DIREITOS HUMANOS 

Não se pode pretender uma apreciação da “desqualificação” do professor sem 
inseri-lo profundamente na cultura ocidental. Os aspectos sociais e políticos 
complementam nossa compreensão desse dado.  

Para que a Educação não incorra em grandes equívocos, com a pretensão de 
simplesmente adaptar ou conformar o aluno ao meio social, faz-se necessário 
considerar que a realidade psíquica do professor está presente durante a transmissão 
do conhecimento. Destaca-se que a chamada “desqualificação” do professor, no 
entendimento psicanalítico, passa pela compreensão do feminino e sua vinculação 
com o infantil em nossa cultura. A mãe implanta sua afetividade inconsciente no bebê, 
o professor também irá implantar sua paixão e sensibilidade em seu aluno. Assim 
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sendo, a Educação é uma arte de se implantar a paixão (pelo conhecimento). Neste 
caminho chegamos aos órgãos que se utilizam dos Direitos Humanos.  

Considerando a formação do professor e todas as peculiaridades que envolvem 
a arte de ensinar, retomamos a indagação inicial e inquietante: está sendo usados de 
forma inadequada os princípios de Direitos Humanos? O que norteia as conclusões 
sobre Direitos Humanos e sua utilização?  

De acordo com o documento lançado pelo Comitê Nacional de Educação em 
Direitos Humanos - Educação e os Direitos humanos:  

[...] a educação é compreendida como um direito em si mesmo 
e um meio indispensável para o acesso a outros direitos. A 
educação ganha, portanto, mais importância quando 
direcionada ao pleno desenvolvimento humano e às suas 
potencialidades, valorizando o respeito aos grupos socialmente 
excluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a 
cidadania plena para a construção de conhecimentos, o 
desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos, além 
da defesa socioambiental e da justiça social. (2008, p.25) 

Mas será que Educação e Direitos Humanos andam juntos? Neste ponto citarei 
um exemplo. No “mês de abril, mais precisamente no dia 11, sábado, houve o 
lançamento da organização ‘Mães da Fronteira”, no Bosque da Paz em Campo Grande. 
Neste dia ficou-me claro o desejo de escrever este artigo. Após as apresentações 
musicais deu-se iniciou aos discursos. Esta organização é formada pelas mães de dois 
rapazes que foram brutalmente assassinados em agosto de 2012. Os assassinos 
pretendiam roubar o carro das vítimas e levá-lo para a Bolívia para negociar com 
drogas. Ouvido a fala de uma das mães tive o desejo de registrar meu pensamento. A 
mãe em tom bastante emocionado diz: “Onde estão os órgãos de Direitos Humanos? 
Assim que a polícia achou os corpos de nossos filhos, partiram para a busca dos 
assassinos. No mesmo instante os tais Direitos Humanos estavam ao lado dos 
assassinos para garantir os direitos deles. Garantir que eles não seriam torturados, 
machucados, etc. Onde está este tal Direitos Humano que nunca foi a minha casa 
saber da minha dor? Garantir que não haja violência com pessoas de bem como eram 
os meninos. Que Direitos são esses que existem em nosso país?”. 

Assim ficou a indagação: que Direitos Humanos são esses? Seriam esse os 
mesmo previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os quais defendem: 

[...] o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos 
direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram 
a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo 
em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e 
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da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do homem comum [...] 
(Declaração universal dos direitos humanos) 

Considerando o exposto creio que esses Direitos são aqueles que os Humanos 
conseguem ter diante da cultura e padrões sócio históricos que vivemos e não apenas 
pelo fato de serem produzidos como nova temática do currículo escolar.  

Se a mãe, segundo Freud, é aquela que implanta sua sexualidade/afetividade 
inconsciente no bebê, assim o professor é aquele que implanta seus valores e saberes 
inconscientemente ao aluno. Ensina-se aquilo que está posto como verdade ou como 
correto é pouco provável que este ensinamento terá aproveitamento prático. É 
possível que após uma avaliação seja esquecido. Contudo, se se ensina aquilo que 
verdadeiramente compõe sua essência e norteia seus princípios de comportamento, é 
possível que este conceito seja mantido. 

 Em momento algum se pretende psicologisar a compreensão, e sim agregar 
conceitos para uma visão ampla do atual quadro da Educação e dos aspectos que 
constituem a formação do professor. 

Não se faz possível a adoção de um conteúdo escolar que diga respeito à 
Direitos Humanos ou mesmo a Inclusão. Estes são aspectos inerentes à formação de 
caráter que balizar as condutas. Pelo processo de imitação e/ou identificação é que se 
constrói a base da aprendizagem no âmbito emocional. Cognitivamente, os conceitos 
podem ser apenas adaptados e não vivenciados em sua conduta.  

Ao considerarmos que a realidade psíquica do professor se faz presente no 
processo de aprendizagem podemos responder para a mãe aflita que os tais Direitos 
Humanos devem estar fora do programa ou conteúdo previsto para aqueles que vivem 
da contravenção. Não cabe a escola discutir ou ensinar sobre os Direitos Humanos, 
cabe sim a todos que compõem a sociedade. 

O processo de inclusão e o uso dos Direitos serão uma prática constante 
quando os Humanos forem vistos e sentidos como tais: com falhas, imperfeições e, 
sobretudo diferentes entre si. O respeito às diferenças e diversidades deveriam estar 
no cerne de nossa formação. São assim as universidades? São assim os lares em geral? 
Os princípios e fins da educação nacional, os quais defendem o acesso à permanência 
e a conclusão do ensino de qualidade está, de fato, presente em nossa sociedade? As 
universidades pretendem todos iguais? Todos os professores devem ser ou chegar a 
ser Doutores ou todos os alunos aprendendo os mesmo padrões de conhecimento. Os 
lares, de um modo geral, pretendem serem os mesmos há séculos ou milênios. As 
mudanças geram discussões, precisam ser regulados nos tribunais, enfim, precisam ser 
iguais. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o já exposto: 
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[...] A psicanálise já encerra em si mesma fatores 
revolucionários suficientes para garantir que todo aquele que 
nela se educar jamais tomará em sua vida posterior o partido 
da reação e da repressão. Penso até mesmo que as crianças 
revolucionárias não são desejáveis, sob nenhum ponto de vista 
(FREUD, 1932 p. 184-185).  

Assim podemos crer que não precisaremos recorrer as inquietantes indagações 
sobre Direitos Humanos e Inclusão quando a Educação escolar, familiar e social se der 
por meio da sedução originária. Esta teoria de Laplache nos permite a compreensão de 
que só é possível ensinar quando se é capaz de seduzir para o conhecimento. O 
processo de sedução acontece quando se está pleno desta energia que baliza 
naturalmente o comportamento. Não é eficaz ensinar aquilo que não se pratica, torna-
se um conceito vazio. 

Se o Educador é sentido como um ‘desqualificado’ pela sociedade e 
compreendendo esta sensação de desqualificação por meio do entendimento de sua 
paridade com a representação do feminino, pretendemos dar a luz a inquietante e 
incomoda busca pelos Direitos Humanos e Inclusão feita através das escolas. 

Não cabem as escolas o papel central de ensinar conceitos que exigem a prática 
e a formação de princípios norteadores de condutas. Cabe a todos a constante busca 
pela compreensão de nosso papel social e de nossa construção psíquica imersa em um 
universo cultural próprio. 
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A IMPORTÂNCIA DA PEDAGOGIA SOCIAL NOS ESPAÇOS DE 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL PARA A BUSCA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

OLIVEIRA, Alexandre Anastácio de195-  

alexmonteli@hotmail.com 

RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo de estudo, elucidar algumas discussões de autores 
sobre a importância da área da Pedagogia Social no âmbito dos espaços da Educação 
não formal, que visam colaborar para o reconhecimento da cidadania e a busca dos 
direitos. 

Sendo assim, o primeiro aspecto a ser abordado nesse artigo, é uma retrospectiva 
histórica sobre a constituição das políticas de direitos no Brasil e suas relações com os 
movimentos sociais, educação não formal, pedagogia social e o educador social. Esse 
contexto histórico é necessário para compreender as discussões referentes a 
Pedagogia social no Brasil e do papel do Educador Social que vem se desenvolvendo 
nesses espaços de Educação não formal, onde estes vem contribuindo para o 
fortalecimento da cidadania nos aspectos teóricos e práticos no que se refere a 
garantia dos direitos. 
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1 INTRODUÇÃO  

Vivemos em uma sociedade onde as injustiças sociais crescem cada vez mais 
atingindo uma parcela de agentes que vivem a margem do seu meio social (os 
excluídos). Essas problemáticas que se instauram na sociedade, são causadas pelo 
forte avanço e desenvolvimento do capitalismo, bem como do fortalecimento da 
economia neoliberalista, onde de um lado os capitalistas vivem de luxo e do outro os 
excluídos sobrevivem nos lixões. 

Com isso, sabemos que um dos problemas sociais alarmantes no Brasil de 
desrespeito aos Direitos Humanos é a exclusão social. As políticas públicas de ação 
afirmativa são de suma importância, embora polêmicas para uma parcela da 
população por quebrarem o principio constitucional da igualdade e da universalidade. 
Entretanto, devem ser entendidas como de natureza emergencial, tendo como 
principal objetivo redimir a histórica dívida social construída ao mesmo tempo em que 
possibilitam maior equalização, podendo suscitar uma sociedade mais justa. 

Diante a essas realidades da atualidade, novas demandas sociais surgem, novos 
perfis profissionais surgem para trabalhar com essa parcela social, novas políticas 
publicas se fortalecem na perspectiva de promoção dessas pessoas menos favorecidas, 
entre outros aspectos. 

Com essas afirmações, gostaríamos de discutir como ponto de partida sobre a 
dignidade humana, pois sabemos que essas problemáticas sociais que surgem a todo  
momento, de fato fere a dignidade humana dessa parcela que vive a margem da 
exclusão. Com isso, levantamos uma simples questão.  O que é dignidade humana? 
Benevides ( 2005), afirma que existe uma discussão ampla filosófica, religiosa, 
científica  e antropóloga a respeito do que seja natureza humana. Sabemos que a 
essência humana é repleta de especificidades culturais, éticas, sociais e biológicas, no 
qual merecem respeitos. 

Sendo assim, a palavra dignidade está ligada a qualidade própria da espécie 
humana que confere a todos e a cada um o direito à realização plena como ser em 
permanente inacabamento, à proteção de sua integridade física e psíquica, ao respeito 
as suas especificidades, a respeito a certos bens e valores, em qualquer situação, 
mesmo não reconhecido em leis e tratados. ( BENEVIDES, 2005).  

Enfim, para esclarecermos melhor sobre dignidade, ousamos dizer que ela está ligada 
ao valor do ser humano, sua essência sem preço. Onde viver dignamente é possuir o 
direito ao respeito e a seguridade de uma vida digna. Diante disso, tentaremos 
esclarecer sucintamente no artigo, alguns aspectos sobre as concepções dos Direitos 
Humanos, da sua importância no meio social e da sua ligação com os movimentos 
sociais no Brasil e, por conseguinte da importância da Pedagogia Social como aliada na 
busca dos direitos negados 

2 DIREITOS HUMANOS:  ALGUNS APONTAMENTOS NO BRASIL 
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O marco histórico legal dos Direitos Humanos no mundo se dá com o fim da 
segunda guerra mundial, pois os resultados de catástrofe e caos que este 
acontecimento causou, prejudicaram muitos países nos aspectos sociais, econômicos e 
políticos. Após esse fato histórico de destruição territorial e humana, iniciou-se um 
trabalho visando à criação de um novo tipo de sociedade, informada por valores éticos 
e tendo a proteção e promoção da pessoa humana como seus principais objetivos.  
Diante disso, foi instituída então, a Organização das Nações Unidas (ONU), com o 
objetivo de trabalhar permanentemente pela paz, demonstrando estarem conscientes 
de que esse objetivo só poderia ser atingido mediante a eliminação das injustiças e a 
promoção dos direitos fundamentais da pessoa humana, os integrantes da Assembléia 
Geral da ONU aprovaram, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
(DALLARI, 2008). 

Sabemos que existem resistências à sua plena aplicação, mas a simples 
existência dessa Declaração tem servido de suporte significativo para lutas travadas 
por meios pacíficos e para denúncias e reivindicações, no qual se buscam a 
concretização de mudanças nas Constituições, na organização das sociedades e nas 
práticas da convivência humana constitucionais, visando à eliminação das 
discriminações e a implantação da justiça social. (DALLARI, 2008). 

A história dos Direitos Humanos no Brasil está vinculada, de forma direta com a 
história das constituições brasileiras. Portanto, para falarmos a respeito de tal assunto, 
abordaremos, brevemente, a história das várias Constituições no Brasil e a importância 
que as mesmas deram aos Direitos Humanos. 

Diante disso, recorremos a Santiago e Senna (2003), onde retomam um pouco 
no tempo e analisam a situação do Brasil em meio às lutas para a construção de 
direitos, onde traçam uma sucinta linha cronológica dos pontos principais dessa 
evolução. As autoras afirmam que no país, desde a sua colonização, apesar das várias 
revoltas e rebelião colonial, observaram que pouco ou quase nada  aconteceu com a 
perspectiva de mudar a situação vigente. Com isso, somente no Império, na época do 
Primeiro Reinado, com a proclamação da Independência é que os mecanismos de 
proteção dos Direitos Humanos tiveram seus primeiros passos com a Constituição 
Imperial de 1824 que mesmo assim serviu apenas para consolidar o poder das elites 
mantendo a mesma ordem socioeconômica de antes. 

Em 1891 é promulgada a primeira Constituição Republicana que continham 
votos mais censitários, como o casamento civil e a separação entre Igreja e Estado, 
uma vez que desde 1824 a igreja católica era ligado ao governo por meio do regime do 
padroado. (SANTIAGO; SENNA, 2003) 

Ainda segundo as autoras, na década de 1920, com a queda da Republica Velha 
e a derrubada das velhas estruturas dominantes, os militares assumiram o poder 
acarretando na Revolução de 1930 que teve Getúlio Vargas como líder civil. Porem, 
como vários grupos disputaram a hegemonia pelo poder no governo Vargas, ficava 
complicado a elaboração de um projeto Constitucional. Sendo assim, somente dois 
anos após a Revolução Constitucionalista de 1932, de caráter militarista, é que foi 
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promulgada a nova Constituição de 1934, a terceira do Brasil e a segunda da 
República. Essa nova Constituição trazia como itens principais: o voto feminino, férias 
anuais remunerada, voto secreto e universal, salário mínimo e a distinção de emenda, 
bem como da revisão.  

E assim, doravante são proclamadas as Constituições de 1937, 1946, 1967 e 
1969 que não apresentam grandes modificações nos seus inscritos em relação às suas 
anteriores assim, onde estas só são superadas em precisão pela de 1988 que 
introduziu um modelo orgânico institucional para o trato das políticas públicas sociais, 
assim como se compromete com a harmonia da ordem interna e internacional.  Erigida 
na  descentralização político-administrativa e na democracia participativa reconhece a 
co-responsabilidade entre sociedade e Estado na formulação, controle e execução das 
políticas públicas pelos cidadãos. (SANTIAGO e SENNA, 2003) 

Segundo Wes (1999), no Brasil, a Constituição Federal de 1988, no qual é 
chamada também de constituição cidadã, incorporou ao direito brasileiro as normas 
decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pela 
Republica, onde em seu parágrafo 2º do artigo 5º dispõe que: os direitos e garantias 
expressos nessa Constituição, não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Republica do 
Brasil seja parte.  

Como visto, observamos que ocorreram inúmeros acontecimentos e 
transformação em nosso país na busca da adequação em leis que garantisse diversos 
direitos dos cidadãos na constituição. E como todo processo de transformação é lento, 
essas garantias só foram incorporadas na Constituição Federal de 1988, onde o 
documento ressalta as políticas publicas de direito a Saúde, Educação, Assistência 
Social, Moradia, Segurança Publica entre outros.  

A constituição do nosso país foi muito bem elaborada, pois é repleta de 
garantias de direitos voltada aos cidadãos brasileiros no que se refere à promoção de 
uma vida digna, porem quando essas políticas públicas precisam sair do papel, elas 
travam, pois a sua execução por muitas vezes é de forma equivocada, ou seja, não 
atingem a população na sua totalidade e sim na relatividade.   

Com isso, devido a essa deficiência na efetivação de políticas publicas, o nosso 
país tem um histórico muito amplo de lutas sócias travadas por movimentos sociais, 
onde os cidadãos saiam as ruas e gritavam com cartazes em busca da realização desses 
direitos e deveres que o Estado garantia na Constituição. Sendo assim, esses 
movimentos tinham o objetivo de chamar a atenção das autoridades para fazer valer o 
que estava escrito no papel, bem como da efetivação de uma vida digna social prevista 
em lei. 

 2.1 OS MOVIMENTOS SOCIAIS NA BUSCA DOS DIREITOS 
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  O não cumprimento das políticas públicas de direitos proclamadas pelo Estado 
na constituição Federal de 1988, contribuiu fortemente para que a questão dos 
Direitos Humanos passasse a compor as agendas dos movimentos Sociais.  

Retrocedendo na história de nosso país, Gohn (1991) afirma que os 
movimentos sociais populares na década de 1970 eram lutas isoladas por água, luz, 
transporte, creches, moradia, ou seja, eram vistos como comportamentos coletivos 
originados de períodos de inquietação social, de incertezas na sociedade.   

Em sua obra Movimentos Sociais e Educação, Gohn (1994) nos revela de 
forma clara alguns aspectos sobre os movimentos sociais, onde afirma que, 
historicamente, a relação dos mesmos com a educação tinha um elemento de união, 
que é a questão da cidadania, sendo então, uma forma de educação cidadã que se 
constrói através do processo de luta, engendrando no sujeito um movimento 
educativo.  

Arroyo (2003) afirma que os movimentos sociais tinham papel pedagógico, ou 
seja, através dos movimentos, houve formação de lideranças e também a contribuição 
para educar as camadas populares. Sendo assim, no presente, os movimentos sociais 
têm sido educativos não apenas nos discursos e lições conscientizadoras, mas pelas 
formas como tem agregado e mobilizado uma parcela da população em torno das lutas 
pela sobrevivência, pela terra, pela inserção social, entre outros fatores.  

Portanto, os Movimentos Sociais que ocorreram e se fortaleceram na década 
de 1960 a 1970 mobilizou uma parcela da sociedade que se sentia excluída, gerando 
nos sujeitos um conhecimento sobre os seus direitos como cidadãos, bem como, 
propiciava também a oportunidade de inserção desses indivíduos em seu meio social.  

Segundo Pereira e Silva (2010), na atualidade o que tem dado fundamento aos 
movimentos sociais em prol dos Direitos Humanos é a crescente busca de 
intensificação de suas lutas, materializadas pela crescente potencialização da ação 
conjunta, buscando promover articulação de âmbito nacional e internacional, 
assumindo, em sua maioria, uma postura crítica e de independência frente ao Estado, 
tentando expressar uma luta de todos os cidadãos, na constante tentativa de inscrever 
nas agendas governamentais propostas afirmativas dos Direitos Humanos. 

Por fim, salientamos que nosso país é marcado por fortes desigualdades sociais 
e, um dos problemas alarmantes no Brasil de desrespeito aos Direitos Humanos é a 
exclusão social. As políticas públicas de ação afirmativa são de suma importância, 
embora polêmicas para uma parcela da população por quebrarem o principio 
constitucional da igualdade e da universalidade. Entretanto devem ser entendidas 
como de natureza emergencial, tendo como principal objetivo redimir a histórica 
dívida social construída ao mesmo tempo em que possibilitam maior equalização, 
podendo suscitar uma sociedade mais justa. Diante a essas discussões até o momento 
sobre a busca dessa garantia de direitos através das lutas nos movimentos sociais, 
gostaríamos de levantar os seguintes questionamentos para prosseguir em nossas 
discussões: Quais os objetivos da Educação não formal nos Movimentos Sociais para 
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alem das lutas pela garantia dos direitos? Qual a importância da Pedagogia Social nos 
Movimentos Sociais? Qual o papel do Educador Social nos Movimentos Sociais? 

 2.2 A IMPORTÂNCIA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL NOS MOVIMENTOS SOCIAIS. 

Dando continuidade em nossas discussões, novamente retrocedemos na 
historia, particularmente na década de 1980 a 1990, pois nesse período nos 
deparamos com o fortalecimento da educação não formal no Brasil, pois conforme as 
autoras Lima e Dias (2008), esta categoria foi surgindo relacionada aos movimentos 
sociais, quando a comunidade percebeu que a educação era um direito importante a 
ser assegurado.  

Ainda segundo Lima e Dias (2008), a utilização do termo não formal começou 
a ser usado no Brasil a partir da década de 1980, designando ações do campo 
educacional, de forma singela. Mas, a partir da década seguinte, tornou-se mais 
relevante. Conforme a autora, a Educação não formal é considerada uma área em 
formação que abrange educação popular, atividades recreativas, assistência social, 
arte, educação para o trabalho e muitos outros que ainda são vistos com alguns 
percalços.  

Gohn (2010) destaca que a educação não formal é uma ferramenta 
importante no processo de formação e construção das pessoas para a cidadania, em 
qualquer nível social ou de escolaridade. Pois, quando ela acompanha os processos 
sociais desenvolvidos junto a comunidades carentes socioeconomicamente, ela 
possibilita processos de inclusão social, fornecendo elementos importantes para 
engendrar uma nova cultura política nessas pessoas. 

 Gohn (2010) afirma ainda, que a educação não formal capacita os indivíduos 
a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de 
conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos.  

Dessa forma, podemos perceber que existe todo um contexto histórico sobre 
a educação não formal no Brasil, que é de suma importância para uma melhor 
compreensão desse termo que vem sendo utilizado atualmente. Sendo assim, partindo 
desses pressupostos sobre a educação não formal, pretendemos discutir a respeito da 
Educação Social e da Pedagogia Social na atualidade, pois para entendê-las é de suma 
importância analisarmos como tem se constituído essa área de investigação, tanto na 
perspectiva teórica como na prática e o que os autores tratam sobre seus conceitos, 
concepções entres outros.   

3 A CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA SOCIAL E EDUCAÇÃO SOCIAL PARA GARANTIA 
DOS DIREITOS  

O contexto em que surge a pedagogia social se compreende melhor à medida 
que se analisa a fase contemporânea do capitalismo. Todavia a causa essencial das 
violações de direitos não esteja apenas na desigualdade social, mas também nas 
práticas culturais e na política do consumismo que permeia as relações econômicas e 
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sociais, com sua gradação de ressentimento, desperdício, consunção e desvalorização 
da vida, geradores de mudanças de conduta individuais e sociais. Sendo assim, a 
educação social quando se firma neste contexto de exclusão, devido a ineficácia de 
políticas de direitos, contribui para que o sujeito possa desenvolver sua potencialidade 
de administrar os conflitos humanos. 

Diante disso, como ponto de partida de discussão sobre alguns conceitos e 
objetivos da Pedagogia Social e Educação Social, traremos alguns autores que tratam 
dessa temática para fazermos uma primeira aproximação à área.  

Conforme Diaz (2006), a Pedagogia Social é uma ciência pedagógica, de caráter 
teórico-prático, que se refere à socialização do sujeito, tanto a partir de uma 
perspectiva normalizada como em situações especiais (inadaptação social), assim 
como nos aspectos educativos do trabalho social. 

Para Boss (1986), tratar da Pedagogia Social significa lidar de tal forma conosco 
mesmo, com seres humanos e com perguntas, que o nosso próprio agir possibilite um 
sadio desenvolvimento de outras pessoas e das condições sociais. 

Graciane (2008) afirma que as reflexões em torno da Pedagogia Social têm se 
constituído na perspectiva da qualidade de vida, proteção e desenvolvimento dos 
segmentos sociais excluídos da sociedade, para que com ela se restabeleça a cidadania 
plena para todos os cidadãos participantes ou não deste projeto de pessoas, de mundo 
e de sociedade. 

Machado (2009) define assim os objetos da pedagogia social: o primeiro refere-
se à socialização dos indivíduos e o segundo está relacionado ao trabalho social, com 
enfoque pedagógico, direcionado ao atendimento a necessidades humano sociais, 
desenvolvido por equipe multidisciplinar da qual participa o Educador Social, como 
profissional da Pedagogia Social. 

A Educação Social situa-se no campo das práticas socioeducativas 
desenvolvidas em diferentes espaços não formais de educação e distingue-se da 
educação formal pela exclusão do sistema educativo regular (MACHADO, 2009). 

Estas práticas se desenvolvem, segundo Gohn (2008), nos extramuros 
escolares, nas organizações sociais, nos movimentos, nos programas de formação 
sobre direitos humanos e cidadania, nas lutas contra desigualdades e exclusões sociais, 
nas ONGs, nos programas de inclusão social, entre outros ambientes.  

A despeito da discussão sobre a relação entre a educação escolar e a educação 
social, a área encontra-se em constituição e os profissionais que atuam com a 
educação social enfrentam as dificuldades inerentes à sua atuação, relacionadas aos 
objetivos, à fundamentação teórica e à metodologia específica para o 
desenvolvimento do trabalho sócio-educativo (FIREMAN, 2006; MACHADO, 2009; 
GOHN, 2009, 2010; SILVA, 2009; entre outros). 
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Conforme Carvalho e Carvalho (2010), só recentemente as discussões sobre o 
tema ganharam certa visibilidade. Fazendo referência à discussão apresentada por 
Machado (2004), os autores assinalam que a autora dá o nome de Educação Social a 
esta nova forma de praticar a educação numa sociedade que tem apresentado 
demandas sócio-educacionais que ultrapassam os limites escolares, valorizando outros 
espaços educativos, que leva necessariamente a essa nova forma de educação, menos 
teórica e mais prática: 

Dessa forma, entende-se ser esta uma educação de caráter 
interdisciplinar, situada no campo da educação não formal 
fundamentada teoricamente na nascente Pedagogia Social. 
Esta por sua vez, concebida como uma ciência normativa, que 
se articula a outras áreas do conhecimento como a Sociologia, a 
Antropologia, Psicologia e História da Educação (CARVALHO; 
CARVALHO, 2010, p. 3). 

Conforme Machado (2009), nas últimas décadas, no Brasil, observa-se uma 
crescente atenção à área social, afirmação essa visível nos inúmeros projetos sócio-
educacionais que cada vez mais se multiplicam. A autora ressalta, entretanto, a 
ausência da formação de profissionais com domínio teórico-prático específico. 
Contraditoriamente, pode-se afirmar que a Educação Social em nosso país ainda é 
desconhecida.  

Por isso, para atender a essa nova demanda de educação é urgente a 
constituição de pressupostos pedagógicos e metodológicos que dêem sustentação ao 
fazer educativo (GOHN, 2006; MACHADO, 2006; 2009; SILVA, 2006; entre outros), 
garantindo que as ações sócio-educativas possam, de fato, contribuir com a inserção 
social de parcela da população que se encontra à margem dos direitos sociais. 

Conforme Moura e Zuchetti (2009, p. 126): 

[...] as investigações têm se ocupado mais em analisar 
descritiva e compreensivamente as experiências do que 
encarar um debate reflexivo em torno das questões 
epistemológicas de uma educação no campo social. A produção 
está voltada, especialmente, para as particularidades e para os 
resultados dos processos educativos que envolvem sujeitos 
excluídos na busca por brechas de inclusão social.  

Como visto, a Pedagogia Social em nosso país ainda está se constituindo como 
ciência, prática, teoria, disciplina acadêmica, entre outras denominações que 
atualmente são discutidas por diversos autores que estudam a sua construção 
científica. Vimos também que a área da Pedagogia Social é uma grande ferramenta nos 
contextos de caráter não formal, pois a sua contribuição é de suma importância para 
fortalecer a identidade de cidadania, bem como estimular a reinserção e a busca dos 
direitos que por muitas vezes são negados pelo Estado. 
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3.1 O PAPEL DO EDUCADOR SOCIAL NA SOCIEDADE 

Cresce cada vez mais no Brasil práticas educativas que estão sendo 
desenvolvidas em diferentes espaços como, por exemplo, nos CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social), nos CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social), em casas de acolhimento, em casas de passagem, em projetos com 
idosos, em ONG’s, em hospitais, em presídios, em centros de ressocialização, nas ruas, 
movimentos sociais, entre outros.  

Com toda essa diversidade de práticas educativas, passam a existir os 
responsáveis por essas práticas. Muitas vezes, em sua grande maioria, são 
denominados de Educadores, mas podem receber muitas outras denominações, tais 
como Arte Educadores, Agentes Sociais, Animadores Culturais, etc. Estes Educadores 
também possuem diferentes formações, níveis de conhecimento, interesses em suas 
práticas. Nessa perspectiva, encontram-se muitos voluntários, seja por vocação ou 
para realizar uma boa ação, como também existem os contratados e funcionários 
efetivos, etc. É aí que surge a discussão de quem é esse profissional e qual deveria ser 
a sua formação. Se todas essas práticas passam a ser consideradas Educação Social, 
então o Educador também passa a aderir o adjetivo de Social. 

Para Oña (2005, p.2) o profissional Educador Social: 

(...) é uma pessoa capacitada para desenvolver duas funções: 
por um lado, deve elaborar uma crítica e uma transformação 
dos valores educacionais e da estrutura da sociedade e por 
outro, deve intervir com sujeitos e ajudá-los a potencializar 
seus fatores pessoais de desenvolvimento, capacitando-os 
socialmente para: desenvolvimento de auto-estima, auto-
conhecimento, habilidades sociais, consciência crítica, etc., a 
fim de facilitar as condições objetivas da pessoa com o seu 
meio (...) O Educador Social é o mediador entre o educando, a 
sociedade e a cultura (tradução nossa). 

Desta forma, cabe ressaltar que o Educador Social tem como papel dinamizar e 
construir um processo participativo com qualidade, utilizando-se de metodologias que 
supõem fundamentos teóricos e ações práticas, atividades, etapas, métodos, 
ferramentas, instrumentos, etc. Portanto, a atuação do Educador Social deve estar 
fundamentada em princípios, métodos e metodologias de trabalho e, a Pedagogia 
Social deverá subsidiar essas práticas sócio educativas ela disponibiliza como campo 
científico. Assim, esse profissional atuará nos marcos de uma proposta socioeducativa, 
de produção de saberes a partir das culturas locais, bem como embasado nos 
conhecimentos da área da Pedagogia Social (GOHN, 2010).  

Por fim, o Educador Social irá lidar com sujeitos carregados de diversos tipos de 
problemáticas sociais, emocionais, culturais, entre outras. E, para que o trabalho desse 
profissional atinja os objetivos propostos e consiga de alguma forma a reinserção 
desses sujeitos ao meio social, este deve estar embasado com saberes teórico e 
prático na área da Pedagogia Social. Sendo assim, suas atividades de intervenções 
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devem ter objetivos na perspectiva de colaborar para a transformação social e cidadã 
dos sujeitos que se encontram as margens da vulnerabilidade social. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que esse trabalho irá contribuir para reflexão que pode ser 
considerada inicial no contexto brasileiro sobre a Pedagogia Social e do Educador 
Social, no que diz respeito ao trabalho desenvolvido com agentes excluídos pelo 
sistema em relação a ineficácia e negação dos direitos garantidos pela Constituição 
Federal.  Como já mencionado ao longo das discussões, afirmamos que, devido a 
negação das políticas de direitos que garantem uma vida digna para os cidadãos, 
cresce cada vez mais os espaços de educação não formal voltado para esses sujeitos 

Assim, inúmeras Ongs, Projetos, Movimentos Sociais e entre outros espaços, 
tem contribuído de alguma forma para fortalecer a identidade cidadã, bem como 
tentar reinserir os agentes que se encontram a margem dos direitos.  

Dessa Forma, a Pedagogia Social juntamente com o Educador Social são 
grandes aliados e buscam contribuir para o fortalecimento da identidade de cidadania, 
ou seja, um dos objetivos da Pedagogia Social nos espaços que ocorre a Educação não 
formal é de, abrir horizontes para os cidadãos na perspectiva de se tornarem 
participativo, críticos, conscientes e lutadores pelos seu direitos. 

Por fim, ressaltamos que as discussões em torno da Pedagogia Social atrelada 
aos Direitos Humanos ainda é embrionária nas questões teóricas, entretanto o nosso 
país tem uma bagagem muito importante em práticas socioeducativas que nos servem 
de base ate hoje para trabalhar no campo da Pedagogia Social, pois como ressaltamos 
esta área sempre esteve presente na história de nosso país, hora na Educação Popular, 
nos movimentos sociais, nas Ongs e dentre os vários espaços que ocorrem a Educação 
não formal.   
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A AFIRMAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS 
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ESTADO LIBERAL OU LIBERALISMO DE UM ESTADO DE DIREITO? 
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RESUMO 

Este ensaio sinaliza um estudo mais aprofundado que será efetivado no transcorrer do 
curso de pós-graduação strictu-sensu em educação cuja linha de pesquisa é a formação 
de professores para a diversidade.  Assim, propõe-se a traçar uma breve discussão do 
Estado que temos hoje, que se configura num Estado Liberal, Democrático e de 
Direito, pois só entenderemos a afirmação histórica dos direitos humanos se 
entendermos como esses Estados foram construídos e os determinantes materiais a 
que foram submetidos.  Só depois, é que discutiremos a construção da Educação em 
Direitos Humanos no Brasil e no Estado de Mato Grosso do Sul, que se mostra ainda 
como uma formação exígua, mas que como será discutido, é o melhor caminho, para 
não dizer, o único na construção de uma concepção humana que está num constante 
vir a ser e que tem como condição fundamental a sua dignidade e a do outro.  
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1 - INTRODUÇÃO 

Falar em Direitos Humanos implica numa discussão ampla de sociedade, 
democracia e direito.  Mas, como conceituar o direito numa sociedade do século XXI 
que vive, hoje, a certeza de que a evolução científica e cultural tem posto por terra o 
direito como estático e imutável, pois a cada dia a ciência tem colocado o homem 
frente a novas situações que exigem posições e atitudes que lhe remetem a uma 
reflexão de sua ética? Afinal, como afirmou Bobbio (p. 49), se a pessoa é fonte de 
todos os valores, se o universo ético é construído por ele próprio, a história nos mostra 
que o reconhecimento dessa verdade só foi alcançado progressivamente, e assim sua 
tradução em termos jurídicos jamais será concluída, pois ela é o reflexo do estado de 
inacabamento do próprio homem.  

Porém, essa mesma história que mostra o homem como um devir, um eterno 
vir a ser, também mostra um longo percurso na afirmação histórica dos direitos 
humanos.  Assim, vamos discutir aqui a formação de professores em direitos humanos 
no Estado de Mato Grosso do Sul, e as legislações pertinentes a essas formações.  Essa 
discussão terá como epistemologia filosófica o materialismo histórico, pois como 
sabemos a epistemologia num trabalho científico implica mais que uma escolha 
metodológica, implica em conceitos, posturas teóricas, proposições políticas e assim 
acabam por determinar a forma como o objeto será conceituado.  Assim, a análise 
histórica aqui ganha relevância, pois como afirmou Marx: 

Conhecemos apenas uma única ciência, a ciência da história. De 
modo que a única categoria capaz de conferir cientificidade à 
análise e, portanto, capaz de validar os resultados de uma 
pesquisa é a história (MARX & ENGELS, p.66, 2006).   

E essa ciência histórica que nos mostra uma sociedade que tem a reificação das 
pessoas pelo capital, nos leva a chamar a atenção para a importância da discussão da 
formação de educadores em direitos humanos, devido ao seu papel imprescindível de 
trazer para dentro da escola a discussão do ser humano enquanto pessoa, com sua 
dignidade que lhe é inerente.  

2 - OS DIREITOS HUMANOS E SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA: UMA ANÁLISE DO 
ESTADO DEMOCRÁTICO, LIBERAL E DE DIREITO     

Falar de Direitos Humanos nos leva a uma discussão histórica não só do  direito, 
mas das concepções de igualdade, de democracia e de Estado que historicamente 
foram construídas, pois se existe o direito, se somos iguais perante à lei, ao Estado  
compete garantir esse direito.  Mas o que vem a ser igualdade ou (des)igualdade? 
Saviani ao falar das origens da desigualdade entre os homens coloca que as 
desigualdades na idade média eram colocadas como vontade de Deus pelo clero e pela 
nobreza, ou seja, eram colocadas como diferenças naturais, todavia, passaram a serem 
tidas como diferenças sociais e como diferenças sociais se configuravam como 
injustiça: 
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Logo, aquela sociedade fundada em senhores e servos não 
poderia persistir. Ela teria que ser substituída por uma 
sociedade igualitária.  É nesse sentido, então, que a burguesia 
vai reformar a sociedade, substituindo uma sociedade com 
base num suposto direito natural por uma sociedade contratual 
(SAVIANI, p. 32). 

Importante ressaltar, que Saviani aponta esse direito tido como natural, como 
um suposto direito, pois não era bem um direito, já que a diferença supostamente 
natural, não passava na verdade de uma diferença social.  Importante essa discussão, 
pois, os direitos naturais (e não os supostos direitos naturais), e a teoria do contrato 
social para Bobbio (p. 15), estão estreitamente ligados: 

O que une a doutrina dos direitos humanos do homem é o 
contratualismo é a comum concepção individualista da 
sociedade, concepção segundo a qual primeiro existe o 
indivíduo singular com seus interesses e com suas carências, 
que tomam a forma de direitos em virtude de assunção de uma 
hipotética lei da natureza, e depois a sociedade, e não vice-
versa como sustenta o organicismo em todas as suas formas, 
segundo o qual a sociedade é anterior aos indivíduos ou, 
conforme a fórmula aristotélica destinada a ter êxito ao longo 
dos séculos, o todo é anterior às partes.  O contratualismo 
moderno representa uma verdadeira reviravolta na história do 
pensamento político dominado pelo organicismo na medida em 
que, subvertendo as relações entre indivíduos e sociedade, faz 
da sociedade não mais um fato natural, a existir 
independentemente da vontade dos indivíduos, mas um corpo 
artificial, criado pelos indivíduos à sua imagem e semelhança e 
para a satisfação de seus interesses e carências e o mais amplo 
exercício de seus direitos (BOBBIO, p. 15, 2004). 

E o Estado?  seria o Estado um mal necessário como Paine afirmou? 

A sociedade é produzida por nossas carências e o governo por 
nossa perversidade; a primeira promove a nossa felicidade 
positivamente mantendo juntos os nossos afetos, o segundo 
negativamente mantendo sob freio os nossos vícios. Uma 
encoraja as relações, o outro cria as distinções.  A primeira 
protege, o segundo pune.  A sociedade é sob qualquer 
condição uma benção; o governo, inclusive na sua melhor 
forma, nada mais é que um mal necessário, e na sua pior forma 
é insuportável (PAINE, apud BOBBIO, p. 21). 

Originado para Marx & Engels (p. 98), com o objetivo de garantir os interesses 
da classe dominante em determinado período histórico, o Estado se ligou ao direito 
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privado que se desenvolve ao lado da propriedade privada, como decorrência para 
Marx e Engels, da desintegração da comunidade natural: 

Já que o Estado, pois, é a forma pela qual os indivíduos de uma 
classe dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual 
se resume toda a sociedade civil de um período, segue-se que 
todas as instituições comuns são mediadas pelo Estado e dele 
adquirem uma forma política.  Daí a ilusão de que a lei se 
baseia na vontade e, mais ainda, na vontade livre, destacada de 
sua base real.  Do mesmo modo, o direito é reduzido, por seu 
turno à lei.   

O direito privado se desenvolve ao lado da propriedade 
privada, como decorrência da desintegração da comunidade 
natural.  Entre os romanos, o desenvolvimento da propriedade 
privada e do direito privado não teve nenhuma consequência 
industrial ou comercial porque todo o seu modo de produção 
continuava a ser o mesmo.  Entre os povos modernos, em que 
a comunidade feudal foi dissolvida pela indústria e o comércio, 
o surgimento da propriedade privada e do direito privado 
marcou o começo de uma nova etapa, capaz de um posterior 
desenvolvimento.  Amalfi, a primeira cidade da Idade Média 
que teve um comércio marítimo digno de nota, foi igualmente 
a primeira a elaborar o código do direito marítimo (MARX & 
ENGELS, p. 98-99). 

Enquanto mal necessário, o Estado que como vimos deve garantir os interesses 
da classe dominante, deixa de ser absoluto como na Idade Média e passa a ser 
limitado.  Assim, ele não pode mais investir contra a propriedade de outrem como 
fazia no feudalismo, devendo sim, garantir a propriedade privada que é a base desse 
novo modo de produção, a produção capitalista.  Daí a colocação de Marx e Engels (p. 
98), de que é ilusória a concepção de que a lei se baseia na vontade.  Essa limitação 
que passa a caracterizar o Estado, é denominado de liberalismo.  Para Bobbio (p. 07), 
na acepção mais comum pode-se dizer que a concepção liberalista remonta a um 
Estado limitado, com funções limitadas: 

[...] por liberalismo entende-se uma determinada concepção de 
Estado, na qual o Estado tem poderes e funções limitadas, e 
como tal se contrapõe tanto ao Estado absoluto quanto ao 
Estado que hoje chamamos de social (BOBBIO, p. 07).  

Entre os vários liberais que difundiram as doutrinas liberalistas, destaca-se 
Locke, que contribuiu com a construção da concepção que temos hoje de Estado 
Liberal, aliás, ele é considerado um dos pais do liberalismo moderno, pois explicita os 
limites que ao Estado caberiam, o que se contrapunha ao Estado absoluto:  
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Ensina a todos os homens, desde que desejem consultá-los 
que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve 
provocar danos ao demais no que se refere à vida, à saúde, à 
liberdade ou as posses (LOCKE, apud BOBBIO, p.12). 

Assim, vemos em Locke esforços teóricos na justificação e legitimação do 
processo de constituição da propriedade liberal-burguesa, seu contrato social 
celebrava a limitação do poder absolutista, como também sua concepção de liberdade 
relativa:  

Embora tenha dito acima que todos os homens são iguais pela 
natureza, não quero que pensem que me referi a toda espécie 
de igualdade.  A idade ou a virtude podem atribuir ao homem 
uma proeminência merecida; a excelência dos dotes e o mérito 
colocarão outros acima do nível comum; alguns poderão estar 
submetidos pelo nascimento, e outros por alianças e 
benefícios, para prestar obediência àqueles que a merecem 
pela natureza, por gratidão ou outros motivos; todavia, tudo 
isto está coerente com a igualdade em que os homens vivem 
quanto à jurisdição ou domínio de uns sobre os outros, 
igualdade a que me referia como conveniente ao assunto em 
questão, igualdade que significa igual direito de todos os 
homens à liberdade natural, sem se sujeitarem à vontade ou ao 
arbítrio de outrem (LOCKE, 2011, p. 44).  

Se a doutrina do Estado liberal, que é entendido como um Estado limitado em 
contraposição ao Estado absoluto; a doutrina dos direitos naturais, por supor que 
todos os homens indiscriminadamente possuem independentemente de sua vontade 
própria direitos fundamentais como o direito à vida, à liberdade, à segurança e quem 
detêm o poder deve proteger, afirma então, que existem leis que não são postas pela 
vontade humana, elas simplesmente existem e dessa forma antecedem a formação de 
qualquer grupo social, e por ter em seu pressuposto filosófico o limite, já que o direito 
prescreve o dever, o jusnaturalismo é reconhecido como pressuposto filosófico do 
liberalismo: 

Falou-se do jusnaturalismo como pressuposto “filosófico” do 
liberalismo porque ele serve para fundar os limites (grifo 
nosso) do poder à base de uma concepção geral e hipotética da 
natureza do homem que prescinde ele toda verificação 
empírica e de toda prova histórica (BOBBIO, p. 12).  

Enquanto reconhecedor de leis naturais, limitador, o jusnaturalismo foi 
reconhecido como pressuposto filosófico do liberalismo, pois funda os limites do 
poder à base de uma concepção geral e hipotética da natureza do homem, assim lê-se 
na Declaração dos Direitos proclamados nos Estados Unidos da América e na França o 
reconhecimento dos direitos naturais, declarações essas que segundo Bobbio (p. 13), 
afirma o Estado liberal como Estado limitado: 
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O objetivo de toda associação política é a conservação dos 
direitos naturais e não prescritíveis do homem (art. 2º da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789). 

Para Bobbio (p.13), a doutrina dos direitos humanos pode ser considerada 
como a racionalização póstuma do estado de coisas a que conduziu o desenvolvimento 
propiciado pela Revolução Industrial na Inglaterra, assim, os direitos humanos vem 
consolidar os direitos individuais que garantem a efetivação do capitalismo em 
detrimento do feudalismo: 

Enquanto teoria diversificadamente elaborada por filósofos, 
teólogos e juristas, a doutrina dos direitos do homem pode ser 
considerada como a racionalização póstuma do estado de 
coisas a que conduziu, especialmente na Inglaterra e muitos 
séculos antes, a luta entre a monarquia e as outras forças 
sociais, que se concluiu com a concessão da Magna Carta por 
parte de João Sem Terra (1215), quando as faculdades e os 
poderes que nos séculos futuros serão chamados de direitos do 
homem, são reconhecidos sob o nome da liberdade (libertates, 
franchises, freedom), ou seja, como esferas individuais de ação 
e de posse de bens protegidos perante o poder coercitivo do 
rei (BOBBIO, p. 13, 2005). 

Se como já foi dito, o jusnaturalismo é o pressuposto filosófico do liberalismo, e 
a sociedade liberal tem no contrato social seu maior aporte, os direitos naturais e o 
contrato social também estão intimamente ligados: 

O que une a doutrina dos direitos do homem e o 
contratualismo é a comum concepção individualista da 
sociedade, concepção segundo a qual primeiro existe o 
indivíduo singular com seus interesses e com suas carências, 
que tomam a forma de direitos em virtude da assunção de uma 
hipotética lei da natureza, e depois a sociedade, e não vice 
versa como sustenta o organicismo em todas as suas formas, 
segundo o qual a sociedade é anterior aos indivíduos ou, 
conforme a fórmula aristotélica destinada a ter êxito ao longo 
dos séculos, o todo é anterior as partes (BOBBIO, p. 15). 

Discutido as origens e os fins do Estado liberal, vamos partir para uma outra 
discussão:  o Estado de Direito. Qual é o embrião que a história nos mostra desse 
Estado? Para Comparato (p. 53), o Estado de direito remonta à séculos antes de Cristo, 
mas especificamente ao século XI e X a.C com a instituição do reinado de David, rei de 
Israel, já que Davi não era a fonte suprema das leis, mas como o povo, se submetia  a 
elas: 

Em manifesto contraste com os regimes monárquicos de todos 
os outros povos do passado e de sua época, o reino de David, 
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que durou 33 anos (c. 996 ac. 963 a.C), estabeleceu, pela 
primeira vez na história política da humanidade, a figura do rei-
sarcedote, o monarca que não se proclama deus nem se 
declara legislador, mas se apresenta, antes, como o delegado 
do Deus único e o responsável supremo pela execução da lei 
divina.  Surgia, assim, o embrião daquilo que, muitos séculos 
depois, passou a ser designado como Estado de Direito, isto é, 
uma organização política em que os governantes não criam o 
direito para justificar o seu poder, mas submetem-se aos 
princípios e normas editados por uma autoridade superior 
(COMPARATO, p. 53-54). 

Assim, podemos afirmar que o Estado liberal tem em seu bojo a doutrina do 
jusnaturalismo, e que o Estado de direito se contrapõe ao Estado absoluto, o que leva 
Bobbio a afirmar que:  

“O Estado Liberal se afirma na luta contra o Estado Absoluto 
em defesa do Estado de Direito e contra o Estado Máximo em 
defesa do Estado Mínimo, ainda que nem sempre os dois 
movimentos de emancipação coincidam histórica e 
praticamente” (BOBBIO, p. 18).  

Falando em Estado de Direito, para Mészáros (2007, p. 28), a humanidade 
jamais precisou tanto e tão fielmente ouvir e observar as leis do que nesse momento 
da nossa história. Todavia, para ele as leis devem ser radicalmente refeitas para assim 
trazer uma harmonia plenamente sustentável às determinações absolutas e relativas 
das nossas condições de existência.  Se estamos vivendo um momento onde as leis 
parecem ser necessárias, pois o desenvolvimento ético de uma pessoa que para 
Gramsci (1975, vol II, p. 1338, apud Saviani & Duarte, p. 05), “é uma síntese individual 
de ações transformadoras do mundo a volta do indivíduo, desde o ambiente mais 
imediatamente próximo até o gênero humano como um todo”, tem se mostrado 
comprometido, é porque nossas concepções têm sido seriamente afetadas pelas leis 
de um capital fetichizante e excludente.  Falando ainda em capital, para Comparato (p. 
36), é ele o responsável pela coisificação das pessoas, onde o valor inerente ao ser 
humano, sua dignidade é sobreposta pelo valor de produção: 

Analogamente, a transformação das pessoas em coisas 
realizou-se de modo menos espetacular, mas não menos 
trágico, com o desenvolvimento do sistema capitalista de 
produção.  Como denunciou Marx, ele implica a reificação 
(Verdinglichung) das pessoas; ou melhor, a inversão completa 
da relação pessoa-coisa.  Enquanto o capital é, por assim dizer, 
personificado e elevado à dignidade de sujeito de direito, o 
trabalhador é aviltado à condição de mercadoria, de mero 
insumo no processo de produção, para ser ultimamente, na 
fase de fastígio do capitalismo financeiro, dispensado e 
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relegado ao lixo social como objeto descartável.  O mesmo 
processo de reificação acabou transformando hodiernamente o 
consumidor e o eleitor, por força da técnica de propaganda de 
massa, em mero objeto de direito.  E a engenharia genética, 
por sua vez, tornou possível a manipulação da própria 
identidade pessoal, ou seja, a fabricação do homem pelo 
homem (COMPARATO, p. 36). 

Assim, tem sido necessário para o capital que além das leis, a escola forme os 
alunos para serem cumpridores dessas leis. Falando em escolas, não seria a educação 
um direito em si mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros direitos?  
Mas como esse direito tem sido estendido ao cidadão brasileiro? 

O sistema escolar estrutura-se de forma fragmentada, 
reproduzindo a divisão social do trabalho e a lógica do 
mercado.  O acesso ao conhecimento dá-se de maneira 
profundamente desigual e seletiva.  Tudo isso, entretanto, é 
camuflado pelo discurso do respeito às diferenças culturais, 
(grifo nosso) pelo fetichismo da democratização do acesso ao 
conhecimento, espontaneamente assegurada pelas tecnologias 
de informação e pela subordinação dos objetivos da educação 
escolar a uma lógica de permanente esforço do indivíduo para 
se adaptar às mudanças constantes de vida e de trabalho, 
normalmente no sentido de precarização (SAVIANI e DUARTE, 
p.02-03).  

 

Desenhada a princípio por Comenius de forma a garantir sua universalização, 
essa escola carrega em sua gênese grande parte dessa configuração, encontrando-se 
nos dias atuais esvaziada de conteúdos e bombardeada pelo discurso liberal que 
também a encantou com o canto da sereia197.  Nesse contexto, a escola tem defendido 
o trabalho com as habilidades e competências, atendendo assim, a uma necessidade 
expressa do capital em ter à sua disposição trabalhadores com diversas habilidades, 
para poderem estar em condições de atuarem no mercado instável que o capitalismo 
em sua nova ordem desenhou hoje.  Assim, a escola que temos hoje, esqueceu-se do 
homem em sua essência, tem arrancado da formação desse trabalhador sua 
possibilidade de se reconhecer como pessoa e tem apenas se preocupado como 
afirmou Forrester em formar um trabalhador que muda de emprego como se muda de 
camisa, atendendo única e exclusivamente aos interesses do capital: 

(...) Uma bela palavra soa nova e parece prometida a um belo 
futuro: “empregabilidade”, que se revela como um parente 

                                                           
197 Esse termo é usado por Gomes e Maciel (2012), para afirmar que o discurso liberal 
e pós-liberal também tem tido um efeito quase que encantador pelos profissionais da 
educação.  
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muito próximo da flexibilidade, e até como uma de suas 
formas.  Trata-se, para o assalariado, de estar disponível para 
todas as mudanças, todos os caprichos do destino, no caso, dos 
empregadores.  Ele deverá estar pronto para trocar 
constantemente de trabalho (como se troca de camisa, diria a 
ama Beppa). Mas, contra a certeza de ser jogado “de um 
emprego a outro”, ele terá uma garantia razoável, quer dizer, 
nenhuma garantia de encontrar emprego diferente do anterior 
que foi perdido, mas que paga igual (FORRESTER, 1997, p. 118, 
apud FRIGOTTO, p. 45, 2008). 

   Assim, para que seja resgatada a educação em direitos humanos, seria 
fundamental que desde os anos iniciais a criança pudesse entender sua condição 
humana, sua incompletude e sua necessidade de respeito ao outro como uma forma 
de garantia da dignidade humana que é inerente a qualquer ser humano, que os 
clássicos voltassem à sala de aula, para que assim a concepção de humanidade fosse 
forjada desde a mais tenra idade: 

Vê-se, então, que o termo “clássico” não coincide com o 
tradicional e também não se opõem ao moderno. [...] Em 
contrapartida, clássico é aquilo que resistiu ao tempo, tendo 
uma validade que extrapola o momento que foi formulado.  
Define-se, pois, pelas noções de permanência e referência.  
Uma vez que, mesmo nascendo em determinadas conjunturas 
históricas, capta questões nucleares que dizem respeito à 
própria identidade do homem como um ser que se desenvolve 
historicamente, o clássico permanece como referência para as 
gerações seguintes que se empenham em apropriar-se das 
objetivações humanas produzidas ao longo do tempo (SAVIANI 
e DUARTE, p. 31). 

Apenas dessa forma, poderíamos resgatar a identidade humana, levando o 
homem a reconhecer-se em sua essência, em sua condição natural de igualdade que o 
jusnaturalismo já pregava, e é claro em seus direitos e deveres.  

2.1 O PNDH, PNEDH E SUA E SUA EFETIVAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  

Não podemos negar que nossa Constituição Federal foi um marco na instituição 
do Estado democrático de direito no Brasil, pois ela inaugura um momento ímpar na 
efetivação dos direitos.  Motivo esse que levou muitos a chamarem de Constituição 
Cidadã, todavia, há quem questione tal concepção: 

Esse tipo de constituição, que se popularizou na Europa após a 
Carta Alemã de Weimar de 1919, tem pouca durabilidade.  Ao 
contrário da mãe das Cartas Magnas democráticas- a 
Constituição da Filadelfia- que é como diz o professor James 
Buchman, “política sem romance”, as constituições recentes 
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fazem o “romance da política”.   Baseiam-se em dois erros: 
primeiro, a arrogância de que nos fala Hayek, de pensar que o 
processo político é mais eficaz que o mercado na promoção do 
desenvolvimento; segundo, a idéia romântica de que o Estado, 
esse “mais frio dos monstros” como dizia Nietszche, é uma 
entidade benevolente e capaz.  (CAMPOS, O Globo, 11.07.93, 
apud FRIGOTTO, 2003, p. 80).    

Divergências à parte, podemos afirmar que foi após nossa Constituição Federal 
de 1988 que muitos documentos começaram a tomar corpo no Brasil, assim, oito anos 
depois, temos nosso primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos-PNDH 
sancionado, sendo o segundo datado de 2002, em decorrência da participação do 
Brasil na Conferência de Viena, que foi o motor propulsor da conhecida Agenda 
Brasileira de Direitos Humanos.   

Em 2006, é sancionado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos- 
PNEDH, que foi fruto de um trabalho concentrado do Conselho Nacional de Educação 
em Direitos Humanos- CNEDH, o PNEDH teve sua primeira versão lançada em 
dezembro de 2003, para orientar a implementação de políticas, programas e ações 
comprometidas com a cultura de respeito e promoção dos direitos humanos. Ao longo 
dos anos de 2004 e 2005, o PNEDH foi divulgado e debatido em encontros, seminários 
e fóruns em âmbito internacional, nacional, regional e estadual, sendo concluído em 
2006.  O PNEDH reconhece então a educação como um direito em si mesmo e um 
meio indispensável para o acesso a outros direitos e compreende a educação em 
direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional, que orienta a 
formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões: 

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos 
sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos 
internacional, nacional e local; 

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que 
expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços 
da sociedade; 

c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer 
presente em níveis cognitivo, social, ético e político; 

d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos 
e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais 
didáticos contextualizados; 

e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem 
ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da 
defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 
violações (PNEDH 2006, p. 17). 
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Três anos depois, em 2009, é sancionado o 3º PNDH, que também é resultado 
de um amplo processo do qual participaram diversos agentes e lideranças do país.  A 
dinâmica da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, as consultas feitas ao 
longo da elaboração em 2009 e a convergência de mais de 50 conferências nacionais 
que nos anos anteriores traçaram diretrizes políticas para vários temas, fizeram do 
texto publicado em 21 de dezembro um marco democrático no caminho da efetivação 
de uma política nacional de direitos humanos.  Assinado por 31 ministérios, junto com 
o presidente da República, percebe-se no documento a pretensão de ser uma política 
de Estado, todavia para Carbonari (p. 26), se percebe que as políticas governamentais 
de modo geral, ainda estão longe de se constituírem políticas de Estado e de terem 
capacidade de resposta sistemática, o que se vê muito são ações socorristas, soma-se 
a isso que a maioria das políticas sequer se entende como de Direitos Humanos.  Além 
disso, para Carbonari (p. 28), é notável uma clara ausência de coordenação entre as 
políticas: O Plano Nacional de Educação - PNE 2011-2020, (Lei nº 10.172/2010), sequer 
faz referência e nem usa o termo Direitos Humanos, isso porque o Programa Nacional 
de Direitos Humanos - PNDH contém um eixo inteiro dedicado à educação em Direitos 
Humanos (eixo V, com as diretrizes 18, 19, 20, 21 e 22).  Outro grave entrave ao PNDH 
diz respeito ao seu processo parcial de monitoramento no qual a participação da 
sociedade civil foi tida por secundária e suplementar.  O decreto nº 7037 de 2009 que 
aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos estabelece que “as metas, prazos e 
recursos necessários para sua implementação serão definidos e aprovados em planos 
de Ação de Direitos Humanos bianuais”, todavia, não há notícias de que se tenha tido 
um processo sistemático e participativo na elaboração do Plano Plurianual 2012-2015. 

Apesar de se apresentarem como políticas fragmentadas, não se pode negar a 
colaboração desses documentos, como o PNEDH que colaborou para que os Estados 
definissem metas e estabelecessem seus planos na educação em direitos humanos: 

Assim, em algumas unidades da Federação como a Bahia e o 
Rio Grande do Sul, foram organizados a partir dos comitês 
locais, planos estaduais que, baseados no PNEDH e voltados 
para as realidades regionais, definem metas e estabelecem 
planos de ação.  Em outros Estados como a Paraíba, Goiânia, 
Piauí e Rondônia, os Comitês Regionais iniciaram suas 
atividades visando à elaboração dos planos estaduais (VIOLA, p. 
36). 

Diferentemente desses Estados, no Estado de Mato Grosso do Sul não existe 
nenhum documento que trace metas ou desenhe caminhos a serem trilhados nesse 
sentido.  Porém, já estamos iniciando a quarta formação para educadores em direitos 
humanos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS, embora seja a 
quarta formação de educadores em direitos humanos na modalidade presencial, ela é 
a terceira, já que uma dessas formações aconteceu na modalidade de Educação a 
Distância. Insta salientar que essa formação oferecida na modalidade a distância no 
ano de 2010, foi oferecida em nível de extensão em convênio com a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão- SECADI/MEC e foi o 
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primeiro curso a ser oferecido no Brasil, com o material didático elaborado pelos 
professores da própria Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, isso sinaliza que 
temos material humano para alavancar propostas nesse sentido.  Assim, urge uma 
discussão efetiva para que o nosso Estado construa seu Plano Estadual de Educação 
em Direitos Humanos - PEEDH, e assim possa garantir a formação desse ser humano 
que se reconheça como um devir e que tenha a dignidade do ser humano como 
condição suprema de sua ética.   

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como foi colocado no início deste trabalho antes de discutirmos o Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos-PNEDH, e a política de formação de 
professores em direitos humanos, teríamos que discutir as bases materiais de nossa 
sociedade, pois como foi colocado por Marx & Engels, a única ciência capaz de validar 
os resultados de uma pesquisa é a história.  Assim, somente se entendermos como o 
Estado liberal se amalgamou com o Estado democrático, é que poderemos discutir a 
construção histórica dos direitos humanos, estendendo-a assim, até a formação de 
educadores em direitos humanos.  

Finalizando essa discussão, podemos pontuar que se é necessária uma 
discussão profunda da Educação em Direitos Humanos, para que realmente a 
educação seja alicerçada na concepção de homem como um devir, no Estado de mato 
Grosso do Sul essa discussão é ainda mais necessária, pois ainda não temos nenhum 
documento que sinalize a construção da educação em direitos humanos.  Como já foi 
discutido anteriormente, nossa sociedade hoje está estruturada em torno da 
produtividade e a escola não tem fugido dessa configuração, assim, tem ecoado 
dentro dela um belo discurso soberano pelas múltiplas competências e habilidades, 
onde a essência humana não tem permeado as discussões e o valor de sua dignidade 
não  tem sido reconhecida, logo, o único caminho que nos resta como educadores é 
trazermos à discussão a importância dessa formação, e até mais, de discutirmos que 
concepção de homem  essa formação de fato tem trazido, caso contrário, estaremos 
reproduzindo a  mesma democracia que foi bandeira dos movimentos burgueses no 
início da sociedade capitalista: aquela em que o direito apenas se encontra a serviço 
da produtividade e não da humanidade em sua essência. 
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RESUMO 

 

Direito à Educação é um direito humano fundamental e é assim reconhecido pelas 
organizações internacionais de Direitos Humanos.  A Organização das Nações Unidas 
(ONU) nos últimos anos destacou este direito como centro para a promoção e 
desenvolvimento das demais metas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 
(ODM). Em 2000, foram estabelecidos os ODM e a meta educacional é a de número 2, 
de atingir o ensino básico universal até 2015. O sucesso desta meta pode ser dividido 
entre as regiões desenvolvidas e em desenvolvimento que apresentam grandes 
diferenças quando comparadas. Em 23 de março de 2011, foi adotada a Declaração 
das Nações Unidas em Educação em Direitos Humanos e Treinamento. Tal Declaração 
reafirma os princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas: o dever de todos na 
educação e promoção sobre o respeito aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. Em 2012, foi lançada à iniciativa do Secretário Geral da ONU BAN Ki-
moon intitulada Education First. A iniciativa sustenta-se na ideia da educação como 
base para toda a sociedade, como direito humano e não como um privilégio de 
poucos, propõe dar um incentivo final para as metas educacionais de 2015, tendo 
como prioridade colocar todas as crianças na escola, melhorar a qualidade de 
aprendizagem e promoção da cidadania global. Neste trabalho objetiva-se comparar 
estas três iniciativas da ONU para analisar o direito à educação e seus desdobramentos 
perante os direitos humanos.  
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  INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem por objetivo analisar o Direito à Educação perante o Sistema 
Global ou Sistema das Organização das Nações Unidas (ONU) de direitos humanos. 
Como sabemos, no Sistema ONU tem-se um processo de normatização de direitos 
humanos por meio dos documentos internacionais. 

Neste Sistema, temos a dignidade da pessoa humana como centro de objetivos 
e metas de documentos e iniciativas globais. O direito à educação por ser um direito 
fundamental é uma das ferramentas para a plena efetivação desta dignidade.  

Já na Declaração Universal Sobre os Direitos Humanos aprovada pela ONU em 
1948 temos a preocupação com este direito, assegurando o direito ao 
desenvolvimento e à educação (XXVI e XXIX), definindo o direito à instrução como 
direito de todos e devendo ser gratuita nos graus elementares e fundamentais como 
orientação para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e fortalecimento 
do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Ou seja, a educação 
como instrumento para a tolerância entre as nações, grupos raciais e religiosos e 
manutenção da paz por meio da formação adequada do indivíduo.  

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 reconhecem os direitos estabelecidos 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e os trabalham em espécie.  

Desse modo, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
em seus artigos 13 e 14, reconhece o direito à educação, pela obrigatoriedade da 
educação primária, o acesso à educação secundária, a de nível superior pelos méritos 
de cada um, assim como, a fomentação e intensificação da educação de base para 
aquelas pessoas que não receberam a educação primária ou não concluíram o ciclo 
desta.  

Em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança dispõe em seu artigo 18 o 
compromisso dos Estados signatários em reconhecer a responsabilidade comum dos 
pais na educação e desenvolvimento da criança e ao Estado cabe a ajudá-los nesta 
obrigação. Determina em seu artigo 20, que no caso de crianças destituídas deste 
ambiente familiar, cabe ao Estado dar continuidade à educação da criança, além da 
proteção e assistência.  

Com o objetivo de colocar em prática os documentos internacionais presentes 
em seu sistema, a ONU instituiu várias iniciativas. No caso, comparamos as metas 
educacionais dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) do ano de 2000, 
que em sua meta educacional de número 2 tinha por objetivo atingir o ensino básico 
universal até 2015. As metas estabelecidas em março de 2011, a Declaração das 
Nações Unidas em Educação em Direitos Humanos e Treinamento. E a iniciativa mais 
recente, do ano de 2012, intitulada Education First. 
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O Direito à Educação e a ONU 

O direito à educação pode assumir diversas vertentes, desdobrando-se como 
um direito social, econômico e cultural. Como afirmado por  Richard Pierre Claude 
(2005, p.37):  

[...] Direito social porque, no contexto da comunidade, 
promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana. 
Direito econômico, pois favorece a auto-suficiência econômica 
por meio do emprego ou do trabalho autônomo. E direito 
cultural, já que a comunidade internacional orientou a 
educação no sentido de construir uma cultura universal de 
direitos humanos. 

Enquanto direito humano, o direito à educação nos textos internacionais 
divide-se em Educação sobre/para/por direitos humanos, ou seja, como um processo 
de conscientização da população sobre seus direitos, não limitando-se somente à 
educação formal.  

Tanto que têm-se no direito internacional declarações tratando das várias 
formas de se promover o direito à educação. Em 1990, a Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos;  em 1993, a Declaração de Nova Delhi sobre Educação para 
Todos. Já em 1994, a Declaração de Salamanca4 destaca a questão do acesso à 
educação de indivíduos com necessidades especiais.  

Em 2000, realizou-se o Fórum Mundial de Educação entre os dias 26 a 28 de 
abril de 2000 em Dakar, Senegal, que produziu o Marco de Ação de Dakar para a 
Educação5. Em 2003, lançou-se a Década das Nações Unidas para a Alfabetização 
(2003-2012) sendo esta coordenada pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em El Salvador, em 19 de maio de 2008, 
foram elaboradas Metas Educacionais para o ano de 2021 cujo objetivo é redobrar os 
esforços orientados pelos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e pelas metas de 
Educação para Todos que visam ao ano de 2015.  

A ONU tem entre as suas principais preocupações as grandes desigualdades 
sociais presentes entre os países signatários. E, com a intenção de determinar padrões 
mundiais de desenvolvimento para que os valores da dignidade da pessoa humana, da 
igualdade e equidade fossem reconhecidos, a Declaração do Milênio foi estabelecida 
em 2000.     

E a partir desta, foram estabelecidos os oito Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio ou Objetivos do Milênio unidos em prol da igualdade de fato: a igualdade de 
oportunidades e a busca por um padrão mínimo de condições de vida.  

Em síntese, os ODM visam: à erradicação da extrema pobreza, reduzindo-a pela 
metade; atingir o ensino básico fundamental universal; à promoção da igualdade entre 
os sexos e autonomia das mulheres; à redução da mortalidade infantil e melhora da 



 

- 859 - 

 

saúde materna; combate ao HIV invertendo a propagação dessa e de outras doenças 
como a malária; garantia da sustentabilidade ambiental; estabelecimento de uma 
parceria mundial para o desenvolvimento. 

Para a meta de número 2, objetiva-se atingir o ensino básico fundamental 
universal, garantindo que até 2015 todas as crianças de ambos os sexos terminem um 
ciclo completo de ensino básico. O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) utiliza como indicadores para esta meta: a taxa líquida de 
matrícula no ensino primário; a proporção de alunos que iniciam o 1º ano e atingem o 
5º e a taxa de alfabetização na faixa etária de 15 a 24 anos. 

Desta forma, pode-se notar que quanto a esse objetivo existe a preocupação de 
quantificar as desigualdades relacionadas ao acesso à educação, para que desta forma 
possa ser iniciado o processo da redução de desigualdades sociais e desenvolvimento 
social. Afinal,  parte-se da relação entre o direito à educação e os ODM porque se 
acredita na interdependência dos oito objetivos e no fato do direito à educação ser 
fundamental para o desenvolvimento.   

Enquanto os ODM objetivam a igualdade de oportunidades, fato que permite o 
desenvolvimento da liberdade do indivíduo, por meio da erradicação da pobreza, o 
desenvolvimento deve ocorrer em paralelo nas mais diversas áreas: saúde, meio 
ambiente, educação e na união para o desenvolvimento. 

  Isto pode ser constatado pelo  relatório das Nações Unidas de 2012 sobre os 
ODM,, pois este apresenta o progresso de matrículas nas escolas primárias. Quando 
analisados os dados de número de matrículas, expressa pela percentagem de 
matrículas em relação ao número total de população naquela idade constata-se que as 
áreas desenvolvidas continuam com 97% desde 1999 até 2010. Enquanto as áreas em 
desenvolvimento saíram de 82% em 1999 para 88% em 2004, e 90% em 2010. 

A América Latina e o Caribe saíram de 94% em 1999 para 95% em 2004, 
número mantido em 2010. A grande evolução é notada nos dados relativos à África 
Subsaariana, área com números iniciais mais baixos, de 58% em 1999, para 68% em 
2004 e 76% em 2010. Pelo relatório, em 2010, 61 milhões de crianças em idade de 
frequentar escola primária estavam fora da escola. Sendo 33 milhões na África 
Subsaariana e 13 milhões ao sul da Ásia.  

Quanto ao número de meninas nas escolas primárias, houve globalmente um 
progresso na diminuição da exclusão das meninas. Ou seja, os dados analisam a partir 
do número de crianças fora da escola, à percentagem de cada gênero. Os países em 
desenvolvimento saíram de 58% para 53% de meninas fora da escola em relação ao 
número total. Enquanto no Sul da Ásia, Oeste da Ásia e Norte da África os números são 
de 55%, 65% e 79% respectivamente. 

Em relação à conclusão da educação primária, o mundo partiu de 81% em 1999 
e atingiu 90% em 2010. Para termos noção das disparidades, a África Subsaariana 
atingiu 70% em 2010.  
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Enquanto os ODM tratam o direito à educação como metas objetivas, e traçam 
as diferenças regionais de desenvolvimento. A ONU não se limita somente às metas do 
milênio, quando trata do direito à educação. Porque não se podem utilizar as metas 
dos ODM isoladamente, como estão inseridos na ordem internacional, devem ser 
empregados a partir da contextualização das demais declarações e documentos 
internacionais já existentes. Alguns, inclusive, dividindo prazos temporais, com demais 
documentos referentes ao direito à educação.  

   Desta forma, em 23 de março de 2011, foi adotada a Declaração das Nações 
Unidas em Educação em Direitos Humanos e Treinamento. Tal Declaração reafirma os 
princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas; o dever de todos na educação e 
promoção sobre o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais.  

Por esta declaração, o direito à educação deve ser dirigido para o pleno 
desenvolvimento do ser humano, de sua personalidade e de sua dignidade. Esta 
educação envolve a promoção do conhecimento das normas e princípios de direitos 
humanos e os valores e mecanismos de sua proteção, ou seja, educação sobre direitos 
humanos. Também educação pelos direitos humanos, incluindo aprender e educar em 
uma maneira que sejam respeitados os direitos dos educadores e dos aprendizes; 
educação por direitos humanos, capacitando às pessoas à apreciarem e exercitarem 
seus direitos e respeitarem e defenderem os direitos de outros.200  

Por esta declaração os Estados, instituições de direito internacional,  devem 
tomar medidas apropriadas como planos, políticas e projetos para a implementação da 
educação e treinamento em direitos humanos.   

A educação deve sempre ter os princípios da igualdade e da dignidade como 
base para os direitos humanos, ou seja, a igualdade entre os sexos, o acesso igualitário 
à informação e acesso à informação entre todas as idades. Este pensamento é 
retomado em 2012, pelo documentário a Path to Dignity (2012) em que  é discutida a 
preservação da dignidade por meio da Educação em direitos humanos em várias 
partes do mundo. Expõe o espírito desta declaração: possibilitar o conhecimento e o 
fortalecimento dos direitos humanos para as camadas da população que muitas vezes 
desconhecem os próprios direitos. 

Ideia presente no documentário, os direitos humanos são um direito de 
nascimento (right of birth), ou seja, na medida em que o processo de conscientização 

                                                           

200
 Art. 2,§2º da Declaração das Nações Unidas da Educação em Direitos Humanos e 

Treinamento (United Nations Declaration on Human Rights Education and Training). Training 
Human rights education and training encompasses: (a) Education about human rights, which 
includes providing knowledge and understanding of human rights norms and principles, the 
values that underpin them and the mechanisms for their protection;  (b) Education through 
human rights, which includes learning and teaching in a way that respects the rights of both 
educators and learners; (c) Education for human rights, which includes empowering persons to 
enjoy and exercise their rights and to respect and uphold the rights of others.  
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se espalha, às pessoas passam a ter conhecimento de seus direitos e invocá-los, um 
passo fundamental para a verdadeira universalização dos direitos humanos. 

A educação foi mais uma vez reafirmada como direito humano fundamental em 
26 de setembro de 2012 pelo lançamento da iniciativa do Secretário Geral da ONU 
BAN Ki-moon chamada Education First.  

A iniciativa sustenta-se na ideia da educação como base para toda a sociedade, 
como direito humano e não como um privilégio de poucos. Em seu texto de 
apresentação, a iniciativa afirma que a educação tem o poder de transformar as 
pessoas e dividir valores para a vida, dividindo o conceito de que estamos todos juntos 
como uma comunidade internacional e os desafios estão todos interconectados. 
Ademais, associa a educação como um fio condutor à realização dos ODM.201 

Inclusive, a iniciativa afirma que estamos a ponto de quebrar a promessa feita 
às crianças em 2000, referente à universalização da educação primária. Desta forma, 
propõe dar um incentivo final para as metas educacionais de 2015 e já estimular uma 
visão mais arrojada para o pós-2015. As prioridades da iniciativa são três: colocar todas 
as crianças na escola, melhorar a qualidade de aprendizagem e promoção da cidadania 
global. 

A iniciativa expõe como principais barreiras para a universalização da educação: 
à pobreza, mesmo com a educação gratuita, custos indiretos impedem os pais de 
colocarem às crianças na escola; a necessidade de mais salas de aula; a presença de 
conflitos armados e desastres naturais; discriminação de gênero, pois 34 milhões de 
garotas adolescentes estão fora da escola e dois terços dos analfabetos adultos são 
mulheres, quase 500 milhões de pessoas; e o trabalho infantil.  

Como barreiras para a qualidade de aprendizagem estão: o número reduzido 
de professores, afirmando à necessidade de 2 milhões de professores para que seja 
alcançada a educação primária universal até 2015, além da qualificação precária de 
professores já presentes, assim como, a precariedade dos materiais de aprendizagem; 
ambientes familiares desafiadores; desenvolvimento de habilidades desvinculadas as 
necessidades de hoje; barreiras de linguagem; fome e má nutrição, assim como 
sistemas ineficazes de avaliação.  

                                                           

201
 Yet a good education is more than an entry point into the job market. Education has the 

power to transform people and bring shared values to life. It can give us a profound 
understanding that we are tied together as citizens of the global community, and that our 
challenges are interconnected. By expanding educational opportunities, we can open the door 
to more equitable, dynamic and resilient patterns of globalization. Indeed, education is the 
critical thread tying together all our hopes for the achievement of the Millennium Development 
Goals (MDGs). http://globaleducationfirst.org/308.htm - Background. Acesso em 27 de 
setembro de 2012. 
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Em relação à formação de cidadãos globais, as barreiras apresentam-se a partir 
do foco inadequado de valores, devendo a educação centralizar nos direitos humanos, 
justiça e diversidade cultural; assim como a formação mais completa de professores e 
uma adaptação dos currículos e materiais de aprendizagem. Para o terceiro objetivo, 
as escolas devem estabelecer uma formação mais completa de seus alunos, ou seja, 
não se limitando a preparar para exames avaliativos, devendo estar no centro da 
educação o respeito e responsabilidade por culturas, países e regiões.  

A estrutura governamental da iniciativa é formada por um grupo de países 
(Groups of Champion Countries) de dez Estados membros, no caso, Austrália, 
Bangladesh, Brasil, Croácia, Dinamarca, Guiana, África do Sul, Tunísia. Além dos 
membros do conselho, entre eles Ban Ki-Moon, secretário geral da ONU.  

Ban Ki-Moon (2012) em seu texto para o Huffington Post destaca que a 
educação, mesmo diante de situações difíceis, ajuda as crianças a ter confiança para 
encarar o futuro. Para ele, a educação é uma escolha inteligente, pois cada dólar 
investido gera 10 ou 15 dólares em retorno, mas, ainda assim, ao redor do mundo 
aproximadamente 61 milhões de crianças estão fora da escola. Portanto, o caso não é 
de priorizar a educação em detrimento dos outros direitos, e sim, a educação como 
meio para alcançar as demais metas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ONU ao definir metas, estratégias e obrigações relacionadas ao direito à 
educação reafirma a necessidade e o poder da informação em um mundo globalizado. 
Observou-se que as metas variam de objetivos bem definidos como o ensino básico 
universal dos ODM à necessidade de informação e educação em direitos humanos da 
Declaração das Nações Unidas em Educação em Direitos Humanos e Treinamento. 

Busca-se um só caminho: o da dignidade, e na medida em que o secretário 
geral da ONU retoma a bandeira para proclamar a Educação em Primeiro Lugar, fica 
evidente que não há desenvolvimento sem educação. A construção de uma vida digna 
depende do acesso e da exigência de direitos. 

O contexto de um mundo globalização sugere à inexistência de barreiras físicas 
para a informação, contudo, há desigualdade no acesso a informação. A maior barreira 
encontra-se na dificuldade de formar cidadãos globais igualmente conscientes e bem 
formados. E esta responsabilidade cabe a Estado signatário dos documentos 
internacionais como a Declaração do Milênio que reafirmam a dignidade da pessoa 
humana como base e fim dos direitos humanos.   
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: 

UMA INICIATIVA DE CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES(AS) 
DESENVOLVIDA PELO MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO 

 
Caroline Grassi Franco de Menezes (Memorial da Resistência de São Paulo) 

cmenezes@memorialdaresistenciasp.org.br 

RESUMO 

O Memorial da Resistência de São Paulo é uma instituição cuja missão é a pesquisa, a 
salvaguarda e a comunicação das memórias da resistência e da repressão políticas 
durante o período republicano do país, de 1889 a atualidade, por meio da 
musealização do espaço carcerário remanescente do edifício sede do Departamento 
Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo – Deops/SP. Com o objetivo de 
aprofundar suas atividades voltadas a capacitação de educadores(as), o Memorial 
realiza desde 2012 o “Curso Intensivo de Educação em Direitos Humanos – Memória e 
Cidadania”, com vistas a ofertar essa formação específica a educadores(as) formais e 
não formais de todo o país. Ainda que a ideia de iniciativas de capacitação em Direitos 
Humanos não seja nova no Brasil, o diferencial deste curso se encontra em ser 
promovido por uma instituição museológica sediada num lugar de memória de 
violação de direitos, o antigo Deops/SP. Baseado num enfoque teórico-prático, o curso 
busca estimular os participantes à reflexão crítica e ao desenvolvimento de práticas 
educativas em e para a cidadania e os direitos humanos, por meio da aprendizagem, 
da troca e da discussão conceitual, metodológica e experiencial da Educação em 
Direitos Humanos (EDH). A proposta do curso se baseia no princípio de que a EDH se 
compromete com a mudança social em termos de percepções, atitudes e relações, 
além da perspectiva interdisciplinar e multidimensional entre direitos humanos, 
conhecimento e realidade, reservando ao papel dos educadores uma responsabilidade 
central nesse processo. O programa de cinco dias de duração é desenvolvido a partir 
de aulas, mesa-redonda, grupos de trabalho, oficina de projetos educativos e sessão 
de pôsteres, além da visita ao Memorial da Resistência. O curso tem estimulado e 
contribuído com a formação de uma rede de práticas educativas em Direitos Humanos, 
mantida através do meio virtual, e também gerado uma publicação digital a cada 
edição, de forma a ampliar a difusão de materiais e subsídios de referência. A edição 
realizada em 2012 contou com o apoio da Coalizão Internacional de Sítios de 
Consciência e, em 2013, com o do Instituto do Legislativo Paulista da Assembleia 
Legislativa de São Paulo e da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva. 

 

Palavras - chave: capacitação de educadores(as); práticas pedagógicas; memória; 
cidadania; Memorial da Resistência 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem por objetivo discutir as potencialidades e a 
importância das instituições museológicas como espaços de educação não formal, 
tendo como estudo de caso o Memorial da Resistência de São Paulo, uma instituição 
comprometida em colaborar com a afirmação de uma cultura em Direitos Humanos. 
Neste sentido, serão expostos alguns conceitos e ideias que subsidiam teoricamente e 
operacionalizam o trabalho educativo cotidiano, com ênfase no “Curso Intensivo de 
Educação em Direitos Humanos – Memória e Cidadania”, desenvolvido anualmente 
desde 2012. 

2 DIREITOS HUMANOS E A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: O MEMORIAL DA RESISTÊNCIA 
DE SÃO PAULO 

As instituições museológicas202 identificam-se como espaços de educação não 
formal, na medida em que são “locais que possuem uma forma própria de desenvolver 
sua dimensão educativa” (MARANDINO, 2008, p. 12), diferentemente das instituições 
de ensino formal, como as escolas, por exemplo, e da denominada educação informal, 
relacionada às experiências educativas que ocorrem na vivência familiar, profissional e 
de amizades.  

Como pode ser definida, então, a especificidade dos processos educativos 
desenvolvidos em museus? Primeiramente, é preciso considerar as particularidades 
inerentes ao papel social das instituições museológicas. De acordo com a museóloga 
Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, em seu texto “Conceito de Cultura e sua inter-
relação com o patrimônio cultural e a preservação”, de 1990: 

[...] podemos dizer que é através da musealização de objetos, 
cenários e paisagens que constituam sinais, imagens e 
símbolos, que o Museu permite ao Homem a leitura do Mundo. 

A grande tarefa do museu contemporâneo é, pois, a de permitir 
esta clara leitura de modo a aguçar e possibilitar a emergência 
(onde ela não existir) de uma consciência crítica, de tal sorte 
que a informação passada pelo museu facilite a ação 
transformadora do Homem. (2010, p. 204) 

A museóloga Cristina Bruno complementa: “Ao lado de seu evidente 
compromisso com a preservação, o museu deve ser pensado e realizado como um 
canal de comunicação, capaz de transformar o objeto testemunho em objeto diálogo, 
permitindo a comunicação do que é preservado” (1997, p. 39).  

Neste sentido, em relação à ação educativa em museus, acreditamos que:  

                                                           
202

 Para fins deste trabalho, utilizamos o termo “instituições museológicas” para representar o universo 
das diferentes tipologias de museus, memoriais, ecomuseus etc. No entanto, também usamos o termo 
“museu” no mesmo sentido geral, especialmente nas expressões “ação educativa em museus” e 
“museus de história”.  
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[...] seus principais conteúdos se voltam para a educação 
patrimonial, ou seja, para os processos de construção de 
conhecimento por meio da experiência e do contato direto com 
as evidências e manifestações da cultura presentes nos objetos 
do museu. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999 apud 
CHIOVATTO; AIDAR, 2007, p. 57)  

De uma maneira geral, pode ser caracterizada por esse contato com os bens e 
as referências patrimoniais preservados, pela elaboração de conteúdos próprios 
(relacionados às características institucionais e às expectativas dos visitantes), pelo 
caráter não cumulativo (pois é comum se concretizar por meio de visita a uma 
exposição, tratando-se, na maioria das vezes, de uma única ocasião) e pela dimensão 
do lazer, articulada a do saber. Segundo o historiador e educador Francisco Régis 
Lopes Ramos,  

Como lugar de produção do saber, o museu não pode ser 
confundido com centros de pesquisa ou de aulas, embora faça 
pesquisa e dê aulas, nem com instituições de recreação, 
embora assuma um caráter lúdico. A peculiaridade do museu 
se realiza plenamente em múltiplas interações: com tramas 
estéticas e cognitivas, em análises e deslumbramentos, na 
dimensão lúdica e onírica dos fundamentos historicamente 
engendrados que constituem o espaço expositivo. (2004, p. 29)      

Consideramos ainda dois aspectos importantes apresentados pelo filósofo 
americano John Dewey para o desenvolvimento da teoria educacional progressista, 
pensada também para museus. Um deles se refere à pedagogia da experiência, 
segundo a qual a educação deve ser ativa, baseando-se em experiências que articulem 
componentes práticos, do fazer, e componentes reflexivos, do pensar. 

Na escola isso se traduz em jardins, projetos, trabalhos manuais 
ou qualquer outra das inúmeras formas das pessoas 
interagirem com o meio ambiente. Em museus, isso tem se 
direcionado a uma variedade de práticas que possibilitam aos 
visitantes usarem seus corpos e mentes para interagirem de 
formas criativas com materiais e objetos. (HEIN, 2010, p. 7) 

O segundo aspecto compreende a educação como “um processo social com um 
objetivo político” (HEIN, 2010, p. 8), no sentido de compromissada com a 
transformação social. A partir da tipologia e da área do conhecimento na qual se 
insere, cada instituição museológica pode expressar esse compromisso educativo de 
uma maneira singular. Os museus de história possuem como potencialidade própria a 
exploração da historicidade inerente à existência humana e às dimensões da vida 
social presentes no patrimônio musealizado. Esta perspectiva se baseia na reflexão 
crítica que busca compreender os seres humanos e a história sob condições 
situacionais, inseridas em contextos políticos, econômicos, sociais e culturais. A 
historicidade, então, representa as mudanças, rupturas e permanências possíveis na 
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realidade do tempo presente, tendo o passado como fonte de reflexão e referência a 
partir do museu.  

Tendo em vista aprofundar essa discussão sobre as potencialidades dos 
processos educativos que podem ser desenvolvidos pelas instituições museológicas da 
área de história, apresentamos o Memorial da Resistência de São Paulo, uma 
instituição dedicada à preservação das memórias da resistência e da repressão 
políticas durante a História do Brasil Republicano, desde 1889 aos dias atuais, a partir 
da musealização203 do espaço prisional remanescente do antigo edifício-sede do 
Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo – Deops/SP.  

Criado em 1924, em meio ao processo de intensa mobilização de setores da 
sociedade em reação à situação trabalhista e política vigente na época (por exemplo, 
as greves gerais de 1917 e 1918, e a fundação do Partido Comunista do Brasil, em 
1922), o Deops/SP representou a polícia política do estado de São Paulo, cuja atuação 
foi marcada principalmente pelo controle e repressão das ações de resistência política 
contra os governos ditatoriais – o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945) e o 
regime militar (1964-1985). 

Em nome da ordem e a serviço da segurança nacional, o Deops/SP foi 
responsável pela perseguição, prisão e tortura de cidadãos brasileiros (e estrangeiros, 
especialmente durante o período da II Guerra Mundial) estigmatizados pela ótica 
oficial como perigosos, subversivos e/ou terroristas. Até o presente momento, as 
pesquisas acadêmicas204 não precisaram o número total de pessoas que passaram pelo 
Órgão durante seus 59 anos de funcionamento. Por outro lado, o levantamento e a 
sistematização da documentação produzida e acumulada pelo Deops/SP possibilitam 
uma noção da expressividade de sua atuação. Sob a guarda do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo, o Fundo Deops/SP possui 1.517.000 fichas remissivas e 163.520 
pastas de documentos que remetem às trajetórias de milhares de indivíduos, 
organizações políticas e movimentos sociais.  

Assim, embora o Memorial da Resistência esteja instalado nesse antigo local de 
repressão política, o conceito gerador de seu projeto museológico está voltado à 
valorização das manifestações de resistência, invertendo a lógica original do Deops/SP. 

                                                           
203

 Pode-se definir musealização como “a aplicação de procedimentos técnicos e científicos da cadeia 
operatória museológica, ou seja, ações de pesquisa, salvaguarda (documentação e conservação) e 
comunicação (exposição e ação educativa e cultural) patrimoniais” (ARAUJO; NEVES; MENEZES, 2010, p. 
234). 
204

 A documentação do Fundo Deops/SP sob a guarda do Arquivo Público do Estado tem sido 

inventariada por meio de projetos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo – FAPESP. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

atuou como instituição sede do Projeto “Mapeamento e Sistematização do Acervo Deops/SP: Série 

Dossiês (1940-1983)”. Em seguida, o Laboratório de Estudos da Memória Política Brasileira – PROIN, 

também vinculado à FFLCH/USP, coordenou o Projeto “Inventário Deops (1924-1983)” e, atualmente, 

desenvolve o Projeto “Arquivos da Repressão e da Resistência: mapeamento e análise dos Fundos 

Deops/SP e Deip/SP”. A partir dessas iniciativas, o Fundo Deops/SP tem sido objeto de pesquisas 

acadêmicas, em nível de graduação e pós-graduação, por diferentes instituições de ensino superior.    
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Essa opção – alicerçada na confluência entre o espaço prisional remanescente e as 
memórias de ex-presos e perseguidos políticos, e a preservação da documentação 
oficial do Órgão – afirma uma coexistência entre os conceitos de controle social, 
repressão e resistência política, contribuindo com a visão crítica sobre o passado 
recente (e a atualidade) do país. Até o presente momento, o Memorial ainda é o único 
lugar de memória dessa natureza no Brasil, que foi readequado para novos usos 
educativos e culturais e que representa uma efetiva iniciativa em prol do Direito à 
Memória e à Verdade. 

Com vistas a ampliar o potencial educativo e cultural desse lugar de memória, o 
programa museológico do Memorial da Resistência foi estruturado em seis linhas de 
ação, que atuam articuladamente: Exposição, Ação Cultural, Ação Educativa, Coleta 
Regular de Testemunhos, Lugares da Memória e Centro de Referência. Para fins deste 
trabalho, no entanto, vamos nos deter nos projetos desenvolvidos pelo Programa de 
Ação Educativa. 

Os caminhos de mediação baseados no diálogo entre o discurso expositivo e 
diferentes perfis de público, com o objetivo de contribuir com a reflexão e a formação 
de cidadãos críticos em relação à História Republicana do Brasil e de sensibilizar sobre 
a importância do exercício da cidadania, do aprimoramento da democracia e do 
respeito aos direitos humanos, também são desenvolvidos por meio desse Programa. 
Tal contribuição representa uma iniciativa, no âmbito da educação não formal, em 
favor do compromisso político que a educação pode assumir, do ponto de vista 
apresentado por Dewey. Nessa perspectiva, o conceito de resistência política – que 
pode ser definida como “a oposição, reação ou luta contra uma autoridade 
governamental ou força opressora, principalmente aquela que se apossa do poder de 
forma ilegítima”205 (MENEZES; CHIOVATTO; AIDAR, 2009, p. 7) – é fundamental, pois 
inclui o princípio da transformação político-social, devido ao seu objetivo de transpor 
uma ordem considerada opressora. O Memorial, então, preserva memórias históricas 
com potencial transformador e um de seus principais desafios recai sobre como 
sensibilizar as novas gerações a se enxergarem como agentes sociais ativos e criativos 
na realidade em que vivem.  

Não se trata de tarefa simples, mas há muitos caminhos possíveis a serem 
trilhados, e o Memorial tem se envolvido nesse desafio ao procurar alinhar cada vez 
mais seus projetos e atividades com o referencial teórico-metodológico da Educação 
em Direitos Humanos (EDH), de acordo com a concepção definida pelo Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), que a compreende como “um processo 
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos” (BRASIL, 
2007, p. 25). 

                                                           
205

 “As práticas de resistência variam de acordo com as circunstâncias históricas, as formas de governo 
ou os regimes a que se opõem. Enquanto conjunto de iniciativas individuais ou coletivas, manifesta-se 
sob múltiplas formas ou ações. A força da resistência depende de sua capacidade de organização, 
mobilização, estratégias de propaganda e da ideologia defendida pelos grupos políticos e sociais” 
(MENEZES; CHIOVATTO; AIDAR, 2009, p. 7). 
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Neste sentido, no que diz respeito aos projetos desenvolvidos pelo Programa 
de Ação educativa, as visitas educativas à exposição de longa duração do Memorial 
são a principal atividade realizada junto a grupos em geral, organizados por escolas, 
universidades, instituições de ensino técnico e profissionalizante, além de grupos de 
terceira idade, organizações não governamentais, projetos sociais, entre outros. 
Apesar das diferenças de abordagem relacionadas ao perfil e às expectativas de cada 
grupo, as visitas são desenvolvidas por meio dos eixos de discussão: resistência 
política, repressão política, Deops/SP, patrimônio, direitos humanos e anistia. Por se 
tratar de temas e problemáticas muito próximas entre si, não representam roteiros 
fechados, sendo geralmente entremeados uns com os outros pelos educadores 
durante a condução das visitas. 

Além de experiências sensoriais, na medida em que o contato com o espaço 
carcerário desperta diferentes tipos de sensações, essas visitas também possibilitam a 
aprendizagem de contextos históricos e momentos de reflexão e debate, a partir das 
informações apresentadas ao longo de toda a exposição. A “promoção do 
conhecimento sobre direitos humanos” (BRASIL, 2007, p. 44), uma das perspectivas da 
educação não formal delineadas pelo PNEDH, está presente em todos os eixos de 
discussão. São levantadas, por exemplo, questões relacionadas às violações levadas a 
cabo pela repressão durante os regimes ditatoriais (tortura, assassinatos, perda de 
direitos fundamentais etc.), suas permanências em contextos atuais e as 
determinações definidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 
Neste sentido, esperamos contribuir para que os visitantes reconheçam as violações 
de direitos, em suas múltiplas formas e instâncias sociais, e se sintam estimulados, 
como cidadãos, a resistirem contra a opressão e a apatia. Desta forma, o patrimônio 
preservado pelo Memorial pode ser utilizado educacionalmente como “instrumento 
de leitura crítica da realidade local e contextual, da vivência pessoal e social, 
identificando e analisando aspectos e modos de ação para a transformação da 
sociedade” (BRASIL, 2007, p. 44).  

As visitas educativas são realizadas não somente de forma pontual, mas se 
inserem como parte fundamental de outros projetos do Programa de Ação Educativa, 
ampliando as possibilidades de interlocução dos eixos de discussão. Um dos projetos é 
o Rodas de Conversa com ex-presos políticos, em que os grupos visitam o Memorial 
acompanhados pelos educadores e, em seguida, dialogam com ex-presos políticos 
convidados, que relatam sua trajetória de militância.  

Outro projeto é o Conhecendo o Deops/SP: história e memória, organizado em 
parceria com o Núcleo de Ação Educativa do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
Seu objetivo é possibilitar a reflexão sobre a resistência e a repressão políticas, a partir 
do acervo documental e do espaço carcerário remanescente do antigo Deops/SP, e das 
memórias de ex-presos e perseguidos políticos. A atividade é constituída por palestra 
sobre a história e a atuação do Órgão, com a apresentação e discussão de documentos 
históricos, e a visita educativa ao Memorial da Resistência. 



 

- 872 - 

 

O público espontâneo também é atendido pelos educadores, mas, pensando 
em ampliar os subsídios para a visitação desse público, foi produzido o Folheto Para 
Saber Mais, que apresenta uma sugestão de visita autônoma à exposição de longa 
duração.     

Aos professores e educadores em geral são desenvolvidos projetos e materiais 
específicos, tendo em vista o papel fundamental de sua atuação profissional, tanto 
como condutores de processos educativos, quanto como multiplicadores por 
excelência dos conhecimentos e valores em direitos humanos. O Material de Apoio ao 
Professor, distribuído gratuitamente, é um conjunto de subsídios para o trabalho 
educativo com documentos históricos em sala de aula e outros contextos educativos. 
Contém a reprodução de cinco diferentes tipos de documentos que ilustram a 
manifestação dos conceitos de controle, repressão e resistência política durante a 
História do Brasil Republicano: Desenho apreendido de Fúlvio Abramo (1936/1937), 
Requerimento de transferência de residência de Masato Aki (1943), Ficha de 
qualificação de Carlos Marighella (1964), Fotografia do culto ecumênico em 
homenagem a Vladimir Herzog (1975) e Fotografia da manifestação do movimento 
Diretas Já na Praça da Sé (1984).  

Os Encontros com Educadores, oferecidos mensalmente, apresentam e 
discutem os potenciais educativos dos conceitos trabalhados pelo Memorial e 
desenvolvidos pelo Material de Apoio ao Professor, enquanto que os Encontros de 
Aprofundamento Temático são palestras oferecidas semestralmente e proferidas por 
renomados profissionais, que tratam especificamente dos contextos social, político e 
cultural das ditaduras Vargas e militar. 

Com vistas a investir efetivamente e com abrangência nacional na formação de 
educadores em Direitos Humanos, o Memorial vem promovendo desde 2012 o Curso 
Intensivo de Educação em Direitos Humanos – Memória e Cidadania. Oferecido 
anualmente no mês de julho, sua proposta parte da premissa de que a Educação em 
Direitos Humanos se compromete com a mudança social numa perspectiva 
interdisciplinar e multidimensional entre Direitos Humanos, conhecimento e realidade. 
O programa baseia-se nos eixos orientadores saber curricular, saber pedagógico e 
saber experencial, cuja abordagem teórico-prática é desenvolvida a partir de aulas, 
mesa-redonda, grupos de trabalho diários, uma oficina de projetos educativos e 
apresentação de pôsteres. A edição realizada em 2012 gerou uma publicação digital, 
disponível para download no site do Memorial da Resistência 
(www.memorialdaresistenciasp.org.br). 

A Ação Educativa do Memorial ainda participa do Programa de Consciência 
Funcional, desenvolvido pelo Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, que realiza diferentes ações formativas e de integração junto aos 
funcionários, estagiários e voluntários da instituição. A equipe de educadores também 
procura manter diálogo com os equipamentos culturais e a comunidade do entorno do 
Memorial, incluindo os projetos externos que atuam na região, como, por exemplo, o 
Bairro Escola Luz, organizado pela Associação Cidade Escola Aprendiz. 

http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio destes caminhos de mediação, o Memorial da Resistência de São 
Paulo procura abranger as necessidades apresentadas pelos públicos que procuram a 
instituição, promovendo a reflexão crítica acerca da história recente do país e a 
discussão sobre as possibilidades atuais de transformação social. 

As atividades educativo-culturais desenvolvidas possibilitam uma experiência 
significativa aos grupos que visitam o Memorial da Resistência, contribuindo para a 
formação de público frequentador de museus e exposições. De uma maneira geral, os 
projetos citados buscam colaborar com uma melhor compreensão acerca dos 
contextos históricos marcados pela repressão e resistência políticas em nosso país e, 
dessa forma, contribuir com a formação de cidadãos conhecedores e críticos, 
promovendo a sensibilização e a conscientização sobre a importância do exercício da 
cidadania, da democracia e dos direitos humanos.  

O trabalho educativo já em desenvolvimento e suas perspectivas de atuação 
evidenciam as potencialidades inerentes às instituições museológicas como espaços de 
educação não formal. De acordo com Cristina Bruno, “os museus, nas últimas décadas, 
têm desempenhado um papel relevante e específico no campo da democratização da 
cultura, rompendo as barreiras dos seus espaços tradicionais, procurando novos 
públicos e criando exposições que incorporam linguagens mistas” (1997, p. 42). Neste 
sentido, “as instituições museológicas podem colaborar com a difícil tarefa de explicar 
o Brasil. E, ao explicar como somos, nos ajudem a entender e respeitar os que são 
diferentes” (1997, p. 45). Em se tratando de Direitos Humanos, essa perspectiva 
representa uma contribuição fundamental da parte dos museus e, especialmente, do 
Memorial da Resistência de São Paulo. 
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RESUMO 

O presente estudo busca, a partir de um marco fenomenológico e da pedagogia de 
emancipação, aquele de Heidegger e esta de Paulo Freire, um diálogo a respeito da 
Educação Jurídica, tendo por recorte a atuação docente, considerado aqui como um 
dos pilares da difusão da ciência jurídica. À atuação docente, pretendeu traçar um elo 
vinculativo ao ensino/aprendizagem a partir do enfoque da dignidade humana e dos 
direitos humanos, com vistas a possibilitar a libertação ou inclusão não apenas do 
agente do direito, mas também daqueles que, indiretamente se servem das ciências 
jurídicas. O problema central consiste na análise crítica da forma docente de agir, 
considerada como depositante de conteúdos jurídicos, muitas vezes dogmáticos e 
acríticos, meramente repetidores de textos legislativos, há muito superados, sem 
qualquer relação com a realidade vivida hodiernamente. Com isso, se pretende 
possibilitar a abertura de discussão acerca do marco regulatório, as chamadas 
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de bacharelado em Direito, com o fito de 
engajar o protagonismo dos diversos atores que contribuem para o desenvolvimento 
deste ramo do saber. Trata-se de pesquisa fenomenológica, que se utiliza do método 
dedutivo e análise do material bibliográfico e documental fartamente produzido a 
respeito do tema.  

 

Palavras - chave: Educação jurídica; direito; fenomenologia; direitos humanos; atuação 
docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Educação Jurídica é um tema de grande relevância contemporaneamente, 
seja porque reflete os anseios sociais pelo estabelecimento e fortalecimento das 
instituições, seja pela relevância que os agentes do direito acabam por desempenhar 
no cenário sócio-político. 

Para pensar, entretanto, na Educação Jurídica, dada a sua extensão e as 
sutilezas que a temática representa, pretende-se um recorte epistemológico a partir 
da visão e atuação docente, o que se convencionou chamar de um dos pilares deste 
estudo. 

Assim, após uma incursão introdutória acerca do tema, busca-se estabelecer 
decifrar o ‘ser’ professor do Direito, delimitando seu campo de ação e de inação, sua 
ontologia e o desenvolvimento da atividade, levando em conta as chamadas Diretrizes 
Curriculares Nacionais que, em vez serem utilizadas como norte, acabam por se 
transmudar em verdadeiras algemas, refreando quaisquer possibilidades 
emancipadoras. 

Por outro lado, visando a ruptura deste estabelecimento dogmático, a busca da 
alteridade parece ser a alternativa necessária à valoração de um verdadeiro 
ensino/aprendizagem, o que se faz com a aplicação do princípio da alteridade, 
estabelecida em sintonia com a dignidade humana e os Direitos Humanos, num 
processo fenomenológico e dialético. 

Por derradeiro, pretende-se traçar algumas considerações finais, que muito 
menos conclusivas, servem como parâmetros para principiar o diálogo acerca de todo 
o exposto a respeito da busca da emancipação acadêmica a partir da visão docente. 

2 A EDUCAÇÃO JURÍDICA 

A Educação Jurídica é tema que toca, atualmente, o interesse de toda a 
sociedade, seja em decorrência da grande expansão experimentada nas últimas 
décadas, seja por inúmeras notícias acerca do difundido Exame de Ordem, seja ainda, 
pela relevância que o estudo dos direitos fundamentais e direitos humanos, tão bem 
representados pelos movimentos sociais, evidencia, ou por derradeiro, pelo próprio 
momento histórico que vive a novel democracia brasileira.  

Neste sentir e no contexto expansionista e altamente divulgado, o 
ensino/aprendizagem do Direito está merecendo melhor debate e mais profundos 
estudos, não apenas daqueles diretamente envolvidos: professores, acadêmicos e 
instituições, mas também, pelos estudiosos dos mais diversos ramos do saber, dada 
sua importância para as pessoas em geral e para o próprio Estado. 

Dentro desse mote, o presente estudo estabelece maior preocupação e 
enfoque para o protagonismo docente, considerado, num projeto mais amplo, um dos 
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pilares da Educação Jurídica, ao lado da não menos importante visão acadêmica a 
respeito do tema. Isso porque, como bem ilustrou Paulo Freire, é impossível a 
“docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças 
que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro”, num processo 
contínuo, pois “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 
(FREIRE, 1996, p. 23). 

Sem embargo dessa visão do todo, optou-se por uma investigação parcial, 
como anteriormente afirmado, amparando-se na visão fenomenológica de Martin 
Heidegger206 e na pedagogia emancipadora de Paulo Freire para a explicação do objeto 
cognoscível: o ensino do Direito, sem, entretanto, olvidar o locus maior em que se 
encontra inserido, a Educação Jurídica. 

Assim, o fenômeno ‘ensino do direito’ e, em especial ‘ensino dos direitos 
humanos’ guarda também íntima relação com o pensamento de Paulo Freire, vez que 
o objetivo primeiro de sua pedagogia consiste na introdução de um modelo de 
educação crítica e apta a tornar a pessoa emancipada, rompendo-se o estado de 
alienação em que se encontra. 

Para tanto, importante analisar primeiramente a função docente, o 
desempenho da atividade de ensino do direito e ensino dos direitos humanos 
permitindo-se, com isso, a conquista de conhecimentos imprescindíveis à  conquista 
da emancipação desejada. 

2.1 DO ‘SER’ PROFESSOR DE DIREITO 

Neste diapasão, antes mesmo de se adentrar na questão de fundo do ensino do 
Direito, principalmente por se tratar de uma ciência, cujo objeto cognoscível não é 
aprendido a priori, sem embargo das discussões acerca do seu conteúdo, ‘ser’ o Direito 
uma ciência ou um ‘saber’, importa perscrutar as inquietudes preliminares que levam 
o ‘ser’ a ocupar o locus docente nesse dinamismo do ensino/aprendizagem. 

Que o Direito, seja ou não ciência, de fato carece ser estudado, discutido, 
debatido, revirado e esgotado em suas multifaces, não há dúvidas, vez que sua 
abordagem e ingerência se faz tanto para o bem, como para o mal.  

Não é despiciendo ressaltar que o arsenal jurídico pode ser utilizado para 
justificar as maiores e piores atrocidades que a mente humana pode produzir; seja 
para a maquinação do status quo, perpetuação e manutenção do poder, num 
movimento hegemônico e conservador de forças que aniquilam quaisquer 
possibilidades de alteração dessa arquitetura de normas e preceitos jurídicos, seja 

                                                           
206

 Importante a respeito da fenomenologia os ensinamentos de Heidegger (2012, p. 74) 
esclarecendo que “a palavra se refere exclusivamente ao modo como se demonstra e se trata 
o que nesta ciência deve ser tratado. Ciência ‘dos’ fenômenos significa: apreender os objetos 
de tal maneira que se deve tratar de tudo que está em discussão, numa demonstração e 
procedimentos diretos. O mesmo sentido possui a expressão, no fundo, tautológica, de 
‘fenomenologia descritiva’”. 
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para justificar a modificação da situação presente, ainda que mantendo sua estrutura 
e trocando-se os protagonistas. 

É de se questionar, portanto, para fincar bases sólidas e preparar para dissecar 
o arcabouço das instituições jurídicas e, como dito anteriormente, sua relevância para 
os movimentos sociais e políticos do estabelecimento institucional, a respeito deste 
‘ser docente’, deste ‘ser’ ‘professor de direito’.  

Isso porque o pensamento docente tem o condão de influir fortemente na 
conservação ou alteração da ordem estabelecida, proporcionando a possibilidade de 
sustentação de um conhecimento crítico e capaz de promover a ruptura sistêmica 
necessária para a higidez de um novo pensamento dinâmico e justo ou simplesmente 
acrítico e conservador, próprio para a preservação e manutenção do status quo. 

Portanto, mostra-se extremamente relevante a compreensão do ‘ser’ docente 
do direito; sua formação, seus anseios, seus ideais, seus sonhos, suas frustrações, suas 
ansiedades, enfim, sua historicidade e sua autoconstrução, o processo dialético em 
que é forjado e estruturado, inclusive para compreensão do cenário em que está 
inserido, se é possível esse ‘estar inserido’ e não ‘ser’ confundido com o ele, o próprio 
cenário, portanto, é preciso, assim, questionar o sentido do ‘ser docente’. 

Afinal, conforme Martin Heidegger, em ‘Ser e Tempo’ observa com muita 
propriedade: 

Todo questionar é buscar. Toda busca retira do que se busca a 
sua direção prévia. Questionar é buscar cientemente o ente 
naquilo que ele é e como ele é. A busca ciente pode 
transformar-se em ‘investigação’ se o que se questiona for 
determinado de maneira libertadora. O questionar enquanto 
‘questionar acerca de alguma coisa’ possui um questionado. 
Todo questionar acerca de... é, de algum modo, um interrogar 
sobre... Além do questionado, pertence ao questionar um 
interrogado. Na questão investigadora, isto é, na questão 
especificamente teórica, deve-se determinar e chegar a 
conceber o questionado. No questionado reside, pois, o 
perguntado, enquanto o que propriamente se intenciona, 
aquilo em que o questionamento alcança sua meta. Como 
atitude de um ente que questiona, o questionar possui em si 
mesmo um modo próprio de ser. Pode-se empreender um 
questionamento como ‘um simples questionário’ ou como o 
desenvolvimento explícito de uma questão. A característica 
dessa última é tornar de antemão transparente o questionar 
quanto a todos os momentos constitutivos de uma questão 
(HEIDEGGER, 2012, p. 40). 

Esta parece, a primeira premissa pela qual se deve partir para a indagação do 
‘ser’ docente de Direito: questionar, interrogar, explorar a própria ‘formação’ do ser 
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que ‘forma’, notadamente porque no bacharelado em Direito não há uma 
preocupação maior com a carreira do magistério, tendo em vista que o grande leque 
de oportunidades207 acaba por não considerá-la atraente ou, por outro lado, acaba 
sendo despercebida sua relevância na própria gênese da ciência jurídica. 

As diversas possibilidades apresentadas ao egresso do curso de Direito impõe 
uma consideração perigosa e desafiadora: as várias oportunidades, além de não 
trazerem unidade para o processo de ensino e aprendizagem, acabam por impor uma 
formação generalista e, sem embargo de algumas poucas exceções institucionais, 
constata-se a despreocupação com os métodos e conteúdos a serem desenvolvidos 
durante o processo de aprendizado. 

Observa-se que um cuidado maior é destinado à advocacia, por uma questão 
até mercadológica e publicitária, vez que a Ordem dos Advogados do Brasil exerce um 
protagonismo relevante no tocante à Educação Jurídica, especialmente por conta do 
chamado Exame de Ordem208 e da certificação oferecida às escolas que apresentam 
desempenho considerado satisfatório para aquela instituição, a exemplo do chamado 
“Programa OAB recomenda”. 

Esta situação contribui para que as faculdades de direito não se preocupem 
tanto com o sujeito docente, muito pelo contrário, o cuidado maior passa ser 
exclusivamente com o depósito de conteúdos aptos a permitir a aprovação do 
bacharel no referido exame.  

Para tanto, a fórmula que se pretende mágica consiste em garimpar, no 
mercado jurídico, profissionais que de certa forma tenham se sobressaído em suas 
atividades, ou seja, advogados, juízes, promotores, defensores, delegados, entre 
outros, pouco importando sua vocação, competência e habilidade docente. 

Neste sentido se estabelece um círculo vicioso, danoso e perigoso para a 
Educação Jurídica brasileira, pois se perpetua um modelo de ensino manifestado a 
priori pela desvalorização dada ao sujeito docente, pois ausente qualquer interesse na 
formação e especialização do professor de direito. 

Claramente se constata um estabelecimento de ensino/aprendizagem 

                                                           
207

 É certo que o bacharel em Direito não tem uma profissão definida, vez que o Bacharelado 
em Direito não permite ao egresso o desempenho de qualquer função sem antes mostrar-se 
habilitado por um processo de seleção, seja para o exercício da Advocacia, o chamado Exame 
de Ordem, seja para as demais carreiras públicas, a exemplo da Magistratura, do Ministério 
Público, da Procuradoria, da Defensoria Pública, para a Polícia Civil (Delegados de Polícia), 
que exigem concursos de provas e títulos, nos moldes preestabelecidos pela Constituição 
Federal de 1988. 
208

 A Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994 que ‘dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil’ expressamente prevê no art. 8º, IV, como requisito “para 
inscrição como advogado” “a aprovação em Exame de Ordem”. A mesma norma ainda dispõe, 
em seu art. 58, VI, que a realização do Exame de Ordem é de competência privativa de seu 
Conselho Seccional, o que impõe aos egressos a submissão ao exame para consagrar-se 
advogado. Este assunto merece uma análise mais profunda e acurada, entretanto, não é este o 
objetivo do presente estudo, o que se fará em outra oportunidade. 
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ineficiente e incapaz de conduzir a pessoa ao pensar crítico e à emancipação, num 
verdadeiro movimento de alienação e alheamento social, focado exclusivamente no 
depósito de conteúdo, sem qualquer interesse na pessoa que se deseja ser agente de 
transformação no mundo do Direito209. 

A desvalorização do professor do direito conduz irremediavelmente a um 
ensino aprisionado numa ‘grade curricular’, aprisionando e mutilando qualquer 
possibilidade de ir além do estabelecido como uma diretriz, como se esta fosse o fim 
em si mesma. 

2.2 AS DIRETRIZES CURRICULARES E A PRISÃO DA CONVENIÊNCIA 

A Resolução CNE/CES nº 9 de 29 de setembro de 2004 “institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências” 
conduz a linha mestra para se estruturar e pensar o Bacharelado em Direito no Brasil. 

Esta norma, entretanto, se revela num importante mecanismo a partir do qual 
deve ser pensado, estruturado e promovido o ensino/aprendizagem do Direito, não 
um limite e uma imposição máxima, ou seja, trata-se de uma bússola para se traçar o 
caminho que consiste na efetiva e apta formação acadêmica em direito. 

Apesar disso, as Diretrizes são utilizadas como um ‘teto’, um conveniente 
aprisionamento em que se estrutura e se baseia a formação jurídica hodierna. A partir 
dessa concepção, constata-se que a estrutura do ensino do Direito deve ser repensada 
levando em conta os novos anseios e tendo como pano de fundo não apenas os 
avanços tecnológicos acerca do conhecimento e da Educação, buscando o diálogo 
interdisciplinar com respeito às especificidades de cada ramo do saber jurídico e, mais 
importante, com a responsabilidade humanista que tem, em suas mãos, o mestre.  

A humanização do Direito passa por uma redefinição de uma 
visão simplista e mítica, substituindo-a pelo reinado de uma 
complexidade vivencial do homem, em uma totalidade de 
ações integrada ao complexo vivencial de suas emoções. O 
humanismo moderno nos está conduzindo a um triste final da 
espécie, levando-nos à consolidação mundializada de um 
império hegemônico, que já está destruindo Bagdá. A 
hominização transmoderna de que fala Morín nos iria 
gradualmente conduzindo para os princípios que permitam a 
construção de uma realidade liberadora. O crescimento 
tecnoeconômico provoca subdesenvolvimento moral, psíquico, 

                                                           
209

 Uma ponderação se faz importante: a Resolução CNE/CES nº 9 de 29 de setembro de 2004 
que “institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras 
providências” estabelece no art. 3º o norte para que seja assegurado “no perfil do graduando, 
sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e 
da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos 
jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e 
a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do 
Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania”. 
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emocional, desejante; a hiperespecialização determina perda 
de solidariedade; as disciplinas multi-informativas aportam 
conhecimentos claros, mas geram uma incapacidade intelectual 
para reconhecer os problemas de sensibilidade (WARAT, 2004, 
p. 304). 

É preciso, pois, romper a cômoda prisão a que se submetem os professores e 
acadêmicos, buscando sair do estado de letargia crítica-acadêmica a que se submetem 
uns e outros. Afinal, como afirma Carvalho (2013, p. 58) “a dogmatização disciplinar da 
interdisciplinaridade acaba por anular o diálogo entre as ciências e fomentar, nos 
casulos autônomos dos saberes burocráticos, a hierarquização do conhecimento com 
o desenvolvimento da auxiliaridade das matérias científicas”, impondo-se, portanto, a 
necessária revisitação das matrizes curriculares, a permitir num só tempo a ligação 
entre os diversos saberes. 

Neste sentido, exemplo interessante a ilustrar a formação bancária, dogmática 
e extremamente positivista, o ramo do Direito Penal, cujo texto normativo, o Código 
Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.848, remonta a 1940. Não é difícil observar que 
a sociedade daquela época já não mais representa o contexto social hodierno, seus 
valores, práticas, enfim, sua transformação é evidente e muito mais célere atualmente, 
porém, “os programas de ensino, e em decorrência a doutrina que lhes dá 
sustentação, estão pensados e estruturados a partir da disposição dos temas e dos 
institutos apresentados” pela vetusta norma (CARVALHO, 2013, p. 59). 

Ainda com propriedade prossegue Salo de Carvalho, numa análise ponderada 
acerca do assunto: 

A codificação penal, portanto, determina, inclusive de forma 
sequencial e estabelecendo pré-requisitos, o conteúdo 
programático do direito penal. No ensino do direito penal, 
portanto, o Código Penal atua como programa didático. A 
primeira questão a ser colocada é a da ausência de elaboração 
do pensamento jurídico-penal a partir da Constituição. 
Diferentemente da sequência dada pelo Código, a exploração 
do direito penal inegavelmente deveria ocorrer através da 
garimpagem dos dispositivos constitucionais diretamente 
implicados na matéria penal e daqueles que, de alguma forma, 
lhe são influentes (CARVALHO, 2013, p. 59). 

Constata-se, portanto, que o ensino do Direito, em geral, padece do mal da 
desatualização, marcado por uma ausência de envolvimento das questões mais afetas 
ao atual estágio sócio-cultural que se apresenta, numa sociedade marcadamente 
diferente e cujas transformações ocorrem em tempo recorde, principalmente em 
decorrência das facilidades de comunicação amplamente acessíveis. 

Importa, entretanto, uma ponderação pontual, pois este sentimento e esta 
constatação estão presentes na generalidade das instituições e na ampla prática 
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docente havendo poucas e excepcionais notícias de preparação e aperfeiçoamento em 
sentido contrário a esta práxis.  

Assim, é no estudo dos Direitos Humanos, que se constata uma grande 
aproximação com a pretensão libertadora e emancipadora tão almejada por Paulo 
Freire, o que pode decorrer da própria formação mais humanista dos próprios 
docentes e também de sua preocupação presente com o outro. 

3 INCLUSÃO, DIGNIDADE HUMANA E DIREITOS HUMANOS 

Eminentemente ligada à emancipação e à ausência de saber, a exclusão é fator 
de consideráveis injustiças que foram e ainda são perpetradas em todos os lugares 
onde é possível conferir a existência humana. É forte neste sentido que a Educação 
Jurídica deve ocupar espaço de relevo para possibilitar às pessoas, condições para esta 
mudança de estado. 

Cabe aqui um parêntese, pois, ainda que o estudo jurídico esteja diretamente 
vinculado aos seus agentes no cotidiano do ensino/aprendizagem, suas consequências 
extrapolam estas relações, indo além, para alcançar também aqueles que não se 
relacionam diretamente com este fenômeno, para tanto, a necessária ‘humanização’ 
do processo de Educação Jurídica. 

A afirmação retro encontra respaldo na necessária atuação que se impõe às 
pessoas no cenário sócio-cultural moderno, dada a indispensável responsabilidade que 
cada protagonista deve desempenhar, especialmente no tocante às condições de vida 
subumanas produzidas pela modernidade. 

 Assim, o pensar e o agir a inclusão necessariamente conduz ao caminho da 
dignidade humana e, por corolário lógico, aos direitos humanos, pensados a partir de 
um mundo globalizado.  

É preciso, portanto, ir além dos conteúdos mínimos e do ensino dogmatizado 
de que se falou há pouco, para incentivar o pensar ‘o outro’. Este outro que há anos 
excluído da participação política, sem direito efetivo e sem qualquer possibilidade de 
reconhecimento, este outro, o pobre, o assalariado, a mulher submissa ao marido da 
sociedade machista, o índio, a criança, enfim, todo aquele vulnerável a quem é 
recusada dignidade, como já denunciou Enrique Dussel210. 

A dignidade humana, expressamente prevista na Constituição Federal 
brasileira, não pode ser considerada estéril, pois como argumenta Anamaria Valiengo 
Lowenthal: 

Ao desproteger as pessoas que se encontram em situações 
fáticas, que nos autorizariam a considerá-las não possuidoras 
dos requisitos primordiais para ser consideradas portadoras de 
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 A respeito de referida crítica ver “Filosofia da Libertação: crítica à ideologia da exclusão” 
citada no referencial. 
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uma dignidade inerente a elas mesmas, como pessoas 
humanas, o Estado se resguarda de cobrança por parte das 
outras pessoas humanas prenhes de dignidade, que ao se 
considerarem dignas graças a si mesmas e ao Estado, por sua 
vez, consideram os grandes segmentos da população indignos 
e, até, segmentos compostos de não-pessoas (LOWENTHAL, p. 
334) 

Esta a situação não pode ser permitida e deve ser combatida e obstada pelos 
agentes humanos do Direito; impondo-se, através dos exemplos de conduta humana, 
ética e comprometida com o desenvolvimento coletivo, a partir das habilidades e 
competências que a Educação Jurídica lhes deve conferir. 

Neste sentido, há imperiosa necessidade do clamor da realização da dignidade 
humana e dos direitos humanos para a emancipação, para o estabelecimento da 
dignidade como vetor primordial ao desenvolvimento e inclusão social. 

Para tanto, é preciso pensar a existência da pessoa como de “um ser 
diferenciado de todos os demais seres da natureza, porque é o único dotado de 
liberdade, inteligência e vontade, esta diferença nos faz ‘dignos’ da condição humana” 
(SOUZA, 2002, p. 179). 

É esta condição humana que deve ser posta a serviço da dignidade humana e 
concretização dos direitos humanos, haja vista que visivelmente já se vive uma 
ambiência de crise. 

Dussel considera que 

são exatamente situações-limites que interessam à Filosofia da 
Libertação (as guerras, as revoluções, os processos de 
libertação das mulheres, das raças oprimidas, das culturas 
populares, bem como dessas maiorias que se encontram em 
situações de não-direito, dessa Periferia ou mundo colonial 
que, por definição, se acha subjugado por uma estrutura de 
opressão etc.). O princípio ‘Liberte hic et nunc o oprimido!’, ou: 
‘Faça com que o atingido/excluído também participe! exige a 
realização de um procedimento, mas não uma ‘aplicação’ 
propriamente dita do transcendental ao empírico (DUSSEL, 
1995, p. 117). 

Note-se que esta postura deve ser adotada a partir do princípio da alteridade, 
pois é preciso colocar-se no lugar do outro e não apenas visualizá-lo como algo ou 
alguém distante e isolado do contexto, muito pelo contrário, há a necessária 
imposição do pensar-ação, numa mobilização que deve estar impregnada nos bancos 
das faculdades de direito. 

Este agir pensando no Outro impende abandonar o individualismo nihilista que 
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tem contribuído para o isolamento humano. 

A crise do ethos valorativo vivenciada pelas formas de vida da 
sociedade contemporânea de massas tem sua razão de ser na 
profunda perda de identidade cultural, na desumanização das 
relações sócio-políticas, no individualismo irracionalista e 
egoísta, na ausência de padrões comunitários e democráticos, 
senão ainda na constante ameaça de destruição da 
humanidade e de seu meio ambiente. Tal situação gera uma 
das grandes dificuldades presentes, que é arquitetar as bases 
de um conjunto de valores éticos capazes de internalizar o ‘eu’ 
individual e o ‘nós’ enquanto comunidade real (WOLKMER, 
2001, p. 261) 

É necessário resgatar, neste diapasão, o valor supremo que deve permear as 
relações de ensino/aprendizagem do direito: o valor do amor, a permitir a criação e o 
resgate de identidades que  

(...) dependen de uns sustrato amoroso, que cuando no sucede 
deja marcas de desencuentro; identidades no del todo 
estructuradas, que se compensan buscando indentidades, 
pertenenciendo a grupos que pertenencem a sua vez a 
instituciones que ejercen y se realizan fudándose en férreas 
dictaduras de las certezas. Las pertenencias fragmentadas 
hacen de cuenta que se recomponem perteneciendo a grupos 
altamente alienados con fuertes mecanismos de represión 
institucional manifiestas en el inconsciente grupal (WARAT, 
2004, p. 315) 

Assim, apenas com o desenvolvimento de habilidades amorosas, que para o 
direito se manifesta pelo princípio da solidariedade é possível construir o arcabouço 
jurídico apto à emancipação e ao aperfeiçoamento social e institucional, havendo a 
necessidade de superação do sacrifício da “negação de uma parte da humanidade” 
com vistas a constituir “a condição para a outra parte da humanidade se afirmar 
enquanto universal” (SANTOS, 2010, p. 39). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se que a principal fonte dos direitos humanos perpassa, 
necessariamente, pela Educação Jurídica que deve pautar e nortear a formação do 
sujeito, agente do direito, como agente de transformação no mundo. 

Para tanto, é necessário que haja uma nova visão do protagonismo docente, 
que não pode ficar aprisionado a um ensino dogmático e mutilador do pensamento 
crítico, mas, pelo contrário, deve incentivar a emancipação e a criação desenvolta de 
alternativas acadêmicas para se permitir e buscar a mais efetiva inclusão social e 
política. 
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Esta inserção no contexto social, entretanto, deve partir de um aprimoramento 
do ensino jurídico, tendo como vetor principal, nesta visão fenomenológica, o docente, 
principal responsável pelo ensino do direito na atualidade. 

Eis as considerações cujo principal mote consiste em possibilitar a abertura do 
diálogo acerca do tema. 
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“Educação não transforma o mundo.  
Educação muda pessoas.  

Pessoas transformam o mundo”  
(Paulo Freire)  

RESUMO 

Os direitos humanos são condutores da manutenção da paz social e da democracia no 
Estado Democrático de Direito, representando valores sociais reconhecidos 
historicamente. A educação, ferramenta essencial na construção de tal realidade, traz 
consigo a possibilidade da transformação social a partir da emancipação do indivíduo. 
O Estado preza a democracia e preocupa-se em assegurar os direitos sociais e 
individuais do seu povo, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social, tendo como objetivos essenciais a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e 
regionais; promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, a inclusão social faz parte 
das premissas do Estado Democrático, servindo de alicerce para a formulação de 
políticas públicas, realmente preocupadas com uma educação em direitos humanos. 
Pretende-se no presente artigo analisar os pressupostos de uma educação voltada 
para os direitos humanos, os conceitos, desafios e possibilidades na promoção de uma 
sociedade mais justa e igualitária, que concretize os fundamentos de um Estado 
Democrático de Direito, viabilizando a inclusão igualitária para todos. Para tanto, 
aborda-se o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), política 
pública de implementação de uma educação em direitos humanos, na concretização 
da justiça social e da efetivação da dignidade humana. Para tanto se utiliza o método 
bibliográfico de pesquisa.  

Palavras - chave: Educação em Direitos Humanos; Plano Nacional de Direitos 
Humanos; Inclusão.  
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1 INTRODUÇÃO  

Os direitos humanos devem ser condutores para a manutenção da paz social e 
principalmente da democracia no Estado Democrático de Direito, uma vez que 
representam valores sociais reconhecidos historicamente. Entretanto, estes só 
poderão ser praticados quando verdadeiramente conhecidos e percebidos por toda a 
humanidade.  

Nesse sentido, a educação apresenta-se como uma ferramenta essencial na 
construção de tal realidade, pois traz consigo a possibilidade da transformação social. 
Sabe-se que os objetivos essenciais do país encontram-se inscritos no art. 3º da 
Constituição Cidadã, quais sejam: construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 
garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização, 
reduzindo as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. Portanto, a inclusão social faz parte das premissas do Estado 
Democrático de Direito, servindo de alicerce para a formulação de políticas públicas.  

As políticas públicas preocupadas com uma educação em direitos humanos 
demonstram que o Estado preza uma real democracia, e preocupa-se em assegurar os 
direitos sociais e individuais do seu povo, como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada essencialmente na harmonia social, 
nos termos do preâmbulo constitucional.  

Pretende-se com o presente artigo analisar os pressupostos de uma educação 
voltada para os direitos humanos, os conceitos, desafios e possibilidades na promoção 
de uma sociedade mais justa e igualitária, que concretize os fundamentos de um 
Estado Democrático de Direito, de modo a viabilizar sempre a inclusão igualitária para 
todos. Sob tais parâmetros, faz-se uma abordagem da educação como meio de 
transformação social frente à atualidade do Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos, política pública de implementação de uma educação em direitos humanos.  

Destarte, imperioso ressaltar que o presente tema, nos permite observar a 
importância da promoção de uma educação em direitos humanos, como forma de 
concretizar a justiça social e a efetivação da dignidade humana, com a consequente 
inclusão social. A reflexão é precipuamente necessária frente ao iminente resgate dos 
valores primordiais que viabilizem uma cultura de paz e dignidade para todos os 
indivíduos no Estado Democrático.  

A educação em direitos humanos propicia experiências ímpares, no 
conhecimento e na efetivação dos direitos e deveres, principalmente oportunizando o 
desenvolvimento do indivíduo perante o grupo social de sua convivência. Portanto, a 
prática e a teoria devem ser aproximadas, pois somente com essa compreensão será 
possível efetivar os direitos humanos e os princípios norteadores do Estado. Para tanto 
se utiliza o método bibliográfico de pesquisa.  

2 A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
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Diziam os iluministas, “ninguém nasce com ideias prontas. Todos os homens 
são resultado da educação que tiveram” (SCHMIDT, 2004, p.33). Verifica-se que desde 
os primórdios o ser humano passa por um constante processo evolutivo, sendo que 
por meio da educação repassa valores, constitui princípios e a esperança de um Estado 
igualitário. É na educação que se encontra a fonte para formação de indivíduos 
críticos, capazes para o exercício da efetiva cidadania, bem como promoção dos 
direitos humanos.  

A educação deve produzir sujeitos conscientes de seus direitos e respeitadores 
do direito dos outros, bem como de sua cultura, visando uma formação emancipadora, 
crítica e reflexiva. Precisa sensibilizar e humanizar (BITTAR, 2007). 

O cidadão deve conhecer e reconhecer seus direitos, assim como os deveres 
destes decorrentes, essa é uma prerrogativa mínima, para que desta forma o indivíduo 
possa exigir seu respeito e cumprimento. A educação211 tem um papel fundamental 
nesse reconhecimento, “sendo que ela poderia ser uma prática que levasse a 
reconhecer no outro homem o que somos, sendo diferentes” (ORLANDI, 2007, p. 308). 

O tema educação em direitos humanos212 apresenta um histórico recente. 
Surge a partir do período da redemocratização brasileira, marcando os anos 80 e 

                                                           
211

    Segundo o antropólogo, sociólogo e filósofo francês Morin, os sete saberes necessários 

para uma boa prática educacional são: 1) As cegueiras do conhecimento - Como a 

educação pode transmitir conhecimentos, enquanto é cega ao próprio conceito de 

conhecimento, as suas deficiências, que leva ao erro e a ilusão de não se preocupar em 

fazer conhecer o que é conhecer. É necessário compreender todas as modalidades de 

processos do ser humano, tanto psíquicas como culturais, para compreender o erro ou a 

ilusão. 2) Princípios do conhecimento pertinente - É necessário compreender os problemas 

globais para inserir os conhecimentos parciais, locais, ou seja, o conhecimento 

fragmentado deve criar um vinculo com a totalidade, estabelecer relações complexas. 3) 

Ensinar a condição humana - Devemos reaprender o que é a condição humana, hoje ela é 

trabalhada de forma desintegrada nas disciplinas, mas é necessário reconhecer a unidade 

e a complexidade humana em todas as áreas do conhecimento. 4) Ensinar a identidade 

terrena - Todos os seres humanos compartilham de um destino comum, mas essa 

condição permanece ignorada, na era da comunicação entre todos os continentes, é hora 

de se solidarizar, sem ocultar as desigualdades, as injustiças que persistem. 5) Enfrentar 

as incertezas - A educação baseia-se nas certezas, no entanto imprescindível faz-se incluir 

o ensino das incertezas, pois é necessário aprender a ter discernimento para enfrentá-las. 

6) Ensinar a compreensão - É necessário entender as causas da incompreensão que 

geram tantas intolerâncias, que geram violência. É salutar ensinar a compreender, o que 

não se verifica na atual realidade do ensino, é preciso revolucionar o pensamento, a forma 

de entender os outros, os fatos. 7) A ética do gênero humano - Inicialmente cumpre 

salientar que a ética não pode ser ensinada por meio de lições morais, deve-se ter a 

consciência de pertencer a espécie humana, de nosso destino comum (MORIN, 2000). 

212
   A fim de encontrar fundamentos concretos para efetivar a educação para direitos humanos 

a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques 

Delors, definiu os quatro princípios basilares da educação, quais sejam: 1) Aprender a 

conhecer; 2) Aprender a fazer; 3) Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros; 

4) Aprender a ser; são princípios que estão interligados, mas que na prática são 

independentes. O primeiro princípio aprender a conhecer, diz respeito ao domínio dos 

instrumentos do conhecimento, onde devido às múltiplas mudanças é necessário adquirir 
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evidenciando a construção de uma cultura de participação cidadã, em que tenha o 
cidadão como efetivo protagonista e sujeito de direitos. É interessante contextualizar o 
período histórico de seu surgimento, pois é nos anos 80 que se reflete uma fase de 
reorganização da sociedade civil e dos movimentos sociais, onde a educação213 sofre 
uma série de transformações na sua trajetória, assumindo um discurso mais voltado 
para a população (educação popular), incluindo os direitos humanos como uma de 
suas bandeiras a serem perquiridas (VIOLA, 2010).  

Nesse sentido, a sociedade civil vai apresentar ações, cabendo à Rede Brasileira 
de Educação em Direitos Humanos, no ano de 2000 dar uma resposta à sociedade civil 
e acordos internacionais assinados pelo Estado, trazendo uma Política Pública voltada 
para a educação em direitos humanos: Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (PNEDH). 

                                                                                                                                                                          
uma cultura geral, que possibilite o domínio aprofundado de determinados assuntos, assim 

facilitando o reconhecimento das metodologias de aprendizagem, responsáveis pelas 

bases da aprendizagem para toda a vida. Já, o segundo princípio, “aprender a fazer”, 

consiste nas atitudes diante no ensino profissionalizante, este deve ser experimentado de 

uma forma ampla, onde o indivíduo seja capacitado para atividades coletivas, bem como 

para acompanhar as mudanças e ter pró-atividade diante das situações. Ainda deve-se 

buscar a constante qualificação, com diferentes formas de conciliar a escola e o trabalho. 

Em relação ao terceiro princípio “Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros”, 

é consenso comum que este é o princípio mais desafiador, chama-se a atenção para o 

poder de autodestruição da humanidade e questiona-se a eficácia da processo educacional 

a esses conflitos, pois o ser humano possui a capacidade de resolver conflitos de forma 

pacífica.  Percebe-se a forte tendência de sobrevalorizar as suas qualidades e as do grupo 

a que pertence, onde surge o preconceito aos grupos diferentes, além do mais o próprio 

sistema econômico estimula a competição, o individualismo. A sugestão é usar de suas 

vias complementares, são elas: a descoberta progressiva do outro e a participação em 

projetos comuns. Por fim, o último princípio, “aprender a ser”, definido como basilar, dispõe 

que todo ser humano deve ser preparado para indagar as situações vivenciadas com 

criticidade, ter autonomia de vontade, capacidade para formular os próprios juízos de valor 

(DELORS, 1998). 

213
   Lembre-se do período ditatorial (1964-1985) e do caráter antidemocrático assumido pela 

educação frente à Doutrina de Segurança Nacional daquele período. A educação pública 
estava intimamente vinculada aos interesses e necessidades do mercado, assumindo a 
formação educacional de cunho profissionalizante. Ainda, restava evidente a restrição da 
autonomia do educador e do educando frente à constante intervenção militar. ”Este sentido 
geral se traduz pela ênfase nos elementos dispostos pela “teoria do capital humano”; na 
educação como formação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico dentro 
dos parâmetros da ordem capitalista; na função de sondagem de aptidões e iniciação para 
o trabalho atribuída ao primeiro grau de ensino; no papel do ensino médio de formar, 
mediante habilitações profissionais, a mão-de-obra técnica requerida pelo mercado de 
trabalho; na diversificação do ensino superior, introduzindo-se cursos de curta duração, 
voltados para o atendimento da demanda de profissionais qualificados; no destaque 
conferido à utilização dos meios de comunicação de massa e novas tecnologias como 
recursos pedagógicos; na valorização do planejamento como caminho para racionalização 
dos investimentos e aumento de sua produtividade; na proposta de criação de um amplo 
programa de alfabetização centrado nas ações das comunidades locais” (SAVIANI, 2008, 
p. 296)   
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Embora o debate dos direitos humanos deva pautar o Estado Democrático de 
Direito214, chega um tanto quanto tarde, pois se for relembrada a Revolução Francesa 
(1789), marco dos direitos humanos e seus princípios – liberdade, igualdade e 
fraternidade - é evidente que essa defesa ainda não era feita sob a perspectiva de 
defesa dos direitos humanos. Faltava o reconhecimento de tais direitos como 
“pressuposto para a construção de um modelo para toda a sociedade e para cada um 
de seus indivíduos”, trazendo “propostas para a formação da cidadania, para a 
estruturação da democracia e manutenção da paz fundada na justiça social” (VIOLA, 
2010, p. 16). 

Os direitos humanos passam a ser prática constante nos discursos como 
resposta às práticas ditatoriais que sufocaram os espaços de liberdade. Eles 
representam a defesa da vida, liberdade e reconstrução da democracia215. 

Ao longo do processo de redemocratização, as organizações em 
defesa dos direitos humanos participaram da reestruturação da 
sociedade civil, contribuindo com a criação de múltiplos 
movimentos sociais, entre eles, o Movimento pela Moradia, o 
Movimento contra a Carestia, o Movimento dos Sem-Terra, o 
Movimento em Defesa do Meio-ambiente (VIEIRA, 2010, p. 17). 

Entretanto, mesmo construído em pequenos espaços, os direitos humanos 
representam um novo ideal no cenário do mundo globalizado, tornando-se o princípio 
da libertação da opressão e da dominação, tratando-se do “fado da pós-modernidade, 
a energia das nossas sociedades, o cumprimento da promessa do Iluminismo de 
emancipação e autorrealização”, tratando-se da melhor prova das aspirações 

                                                           
214

   “Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo 
movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos, e efetivamente protegidos, não 
existe democracia, sem democracia não existem as condições mínimas para a solução 
pacífica de conflitos que surgem entre os indivíduos, entre grupos e entre as grandes 
coletividades tradicionalmente indóceis e tendencionalmente autocráticas que são os 
Estados, apesar de serem democráticas com os próprios cidadãos” (BOBBIO, 2004. p. 
203). 

215
   “Os eventos nefastos verificados por ocasião da II Guerra Mundial, notadamente as 

atrocidades praticadas pelo nazismo e pelo fascismo, acabaram por gerar um forte 

movimento no sentido de resgate e de fortalecimento da noção de democracia e da própria 

noção de direitos humanos, elementos que passam, mais do que nunca, a ocupar um lugar 

de destaque nas Constituições, associados à máxima da dignidade humana. Esses direitos 

tidos como universais e invioláveis – e que vinculam, portanto, o legislador – trazem 

consigo, por sua vez, a ideia de que a Constituição ultrapassa o simples critério da maioria, 

protegendo, inclusive, o direito daqueles que não podem integrar essa mesma maioria (seja 

por ausência de representatividade, seja por impossibilidade fático temporal, como ocorre 

com as gerações futuras no caso dos direitos que envolvem o meio ambiente, por 

exemplo). […] As Constituições deste período assumem e incorporam a pluralidade 

subjacente ao tecido social, desmascarando, desse modo, a artificiosa homogeneidade 

social procedente da tradição democrático-liberal, que concebia o povo como uma 

totalidade agrupada em torno de uma identidade de interesses, identificada pela vontade 

da maioria” (MARTOS, 2002, p. 87). 
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universais da nossa modernidade, que teve que esperar por nossa cultura global pós-
moderna para ter seu justo e merecido valor” (DOUZINAS, 2009, p. 19). 

Rubio delineia as principais finalidades de uma Educação voltada para os 
direitos humanos:  

1)formar personas autônomas moral y políticamente activas; 

2)que sean conscientes de sus derechos y deberes;  

3)que Sean respetuosas y solidarias com lós derechos y lós 
deberes de sus semejantes;  

4) que estén comprometidas com la defensa de la democracia, 
los derechos humanos y el bien común;  

5) y que apusten por uma cultura de no violência y a favor de la 
paz (RUBIO, 2007, p. 2 e 3). 

 

Gorczevski e Tauchen (2008) consideram que a educação para direitos 
humanos promove uma mudança comportamental, de valores e atitudes, uma cultura 
de respeito à dignidade humana. Referem que o termo “cultura” utilizado, não foi 
imposto no sentido da forma restrita, que abrange um determinado grupo ou 
determinadas crenças e costumes somente, mas sim de uma forma geral e 
abrangente, que atinja o ser humano em sua essência, para que assim seja possível 
promover uma cultura de paz, baseada na educação voltada para os direitos humanos. 

Uma educação voltada para a disseminação de uma cultura de direitos 
humanos deve propor a construção de uma sociedade preparada para o exercício da 
autonomia, condição essencial para a cidadania. Logo, a tarefa da educação para a 
democracia estará intrinsecamente ligada à expansão da autonomia individual216. A 
democracia necessita de pessoas emancipadas justamente para possibilitar sua efetiva 
funcionalidade (ADORNO, 2003). A educação, uma vez que prepara para a 
emancipação, deve “conscientizar do passado histórico, tornando-o presente, para a 
análise da responsabilidade individual ante os destinos coletivos futuros” (BITTAR, 
2011, p. 43). 

Portanto, educar em direitos humanos é fortalecer a cidadania para a 
construção de cidadãos éticos, participativos, responsáveis para com o seu 

                                                           
216

   Ao falar de autonomia imediatamente remete-se à questão da liberdade. Nesse sentido, a 
“prática da liberdade se exerce com incentivos claros ao desenvolvimento de habilidades e 
competências capazes de forjar a consciência crítica, participativa, tolerante, o que não se 
faz sem a consciência sobre a importância das práticas comunicativas e dialogais” 
(BITTAR, 2011, p. 54). O papel de uma educação voltada para a prática da liberdade, 
autonomia, desenvolvimento humano, assume portanto um objetivo inclusivo no Estado 
Democrático.  
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semelhante, conscientes da existência de uma universalidade de questões ao seu 
redor. Esse cidadão mais ativo é capaz de transformar a sua realidade e a do seu 
próximo, eis que apresentará um olhar mais solidário para com o outro, 
compreendendo-o, vindo ao encontro da perspectiva inclusiva do Estado Democrático.  

3) A PERSPECTIVA INCLUSIVA DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS FRENTE AO 
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

A educação em direitos humanos é compreendida como um conjunto de 
processos de educação formal e não-formal, visando a construção de uma cultura de 
respeito à dignidade da pessoa humana, a partir da vivência de valores democráticos, 
de liberdade, de justiça, de igualdade, de solidariedade, de cooperação, de tolerância e 
de paz.   

O princípio da dignidade humana, pilar fundamental do Estado Democrático, é 
dotado de elevada carga axiológica representando a abertura do texto constitucional 
também aos princípios e marcando o processo de democratização política e a 
aproximação entre a ética e o direito, influência da teoria moral kantiana217. “A 
dignidade da pessoa humana simboliza, desse modo, verdadeiro superprincípio 
constitucional, a norma maior a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas 
esferas local e global, dotando-lhe de especial racionalidade, unidade e sentido” 
(PIOVESAN, 2011, p. 31). Os princípios, portanto, ganham força normativa e sentido 
próprio que elucidaram as premissas de uma hermenêutica constitucional 
contemporânea. 

Com a Constituição Federal de 1988 ou “Constituição Cidadã”, o Brasil consagra 
os princípios da prevalência dos direitos humanos218 e da dignidade humana, passando 
a ser inserido no cenário de proteção internacional de direitos humanos. 

E não há como negar, o seu conteúdo revolucionário, extremamente avançado 
em termos de direitos humanos, rompe com a tradição totalitária de anos de 
repressão e usurpação de direitos e inaugura um Brasil que tenta abarcar e respeitar 
as diferenças, que vê no pluralismo uma fonte de riqueza inesgotável e que conta com 
os princípios e valores constitucionais abarcados já em seu preâmbulo onde expõe a 
síntese dos anseios que lhe inspiraram a redação e os compromissos que lhe deram 
origem, ao definir o Estado brasileiro como “um Estado democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

                                                           
217

  As pessoas são dotadas de dignidade, uma vez que apresentam um valor intrínseco. Para 
Kant, deve-se tratar a humanidade na pessoa de cada ser, sempre com um fim em si 
mesmo e nunca como um meio.  

218
   “Os direitos humanos estavam ligados inicialmente a interesses de classe específicos e 

foram as armas ideológicas e políticas na luta da burguesia emergente contra o poder 
político despótico e a organização social estática. Mas suas pressuposições ontológicas, os 
princípios de igualdade e liberdade, e seu corolário político, a pretensão de que o poder 
político deve estar sujeito às exigências da razão e da lei, agora passaram a fazer parte da 
principal ideologia da maioria dos regimes contemporâneos e sua parcialidade foi 
transcendida.” (DOUZINAS, 2009, p. 19) 
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sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e 
comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das 
controvérsias” (GORCZEVSKI, 2009, p. 199). 

Pela ruptura do regime militar instalado em 1964, o processo de 
democratização do Estado brasileiro é alavancado e os direitos humanos vêm ao 
encontro dos ideais trazidos pelo Estado Democrático. Ou seja, contemporaneamente 
a concretização dos direitos fundamentais, enquanto direitos humanos positivados219 
é o fundamento do Estado Democrático, sendo condição essencial para a sua 
manutenção. 

O reconhecimento e a proteção dos direitos humanos são basilares às 
constituições democráticas enquanto que a paz é pressuposto para a proteção dos 
direitos humanos em cada Estado e no sistema internacional. A paz perpétua 
encontra-se intimamente conectada à democracia. Pode-se dizer que os direitos 
humanos “servem de parâmetro na avaliação das condições e possibilidades desta 
Democracia e de um Estado Democrático de Direito” (LEAL, 1997, p. 134). 

Nesse sentido, “a educação é o mais importante instrumento de inclusão social 
e, portanto, para a consolidação da cidadania e a concretização dos direitos humanos; 
inclusive no sentido de tomada de consciência de si mesmo e de sua importância para 
a comunidade” (GORCZEVSKI, 2012, p. 27). 

A inclusão social é um dos pressupostos perseguidos no Estado Democrático de 
Direito, logo, uma educação em direitos humanos corrobora com a efetivação de tais 
pressupostos.  

Para viabilizar a inclusão, pode-se dizer que o atual Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos (PNEDH), fomentado por diretrizes internacionais da UNESCO, 
representa o compromisso atual do Estado com a concretização dos direitos humanos. 
É uma política pública que tem dois sentidos principais220: primeiro, consolidando uma 
proposta de um projeto de sociedade baseada nos princípios da democracia, cidadania 
e justiça social; segundo, reforçando um instrumento de construção de uma cultura de 
direitos humanos, entendida como um processo a ser apreendido e vivenciado na 
perspectiva da cidadania ativa (BRASIL, 2007).  

                                                           
219

  “Os direitos humanos possuem uma inquestionável dimensão deontológica inerente ao 
atributo da universalidade e, portanto, devem ser reconhecidos pelo direito positivo; os 
direitos fundamentais, entretanto, não gozam dessa característica da universalidade, pois 
se predicam a respeito de um determinado ordenamento na medida em que são 
recepcionados pelo mesmo e exercem uma função fundamentadora da ordem jurídica dos 
Estados de Direito.” (JULIOS-CAMPUZANO, 2008. p. 110) 

220
  Interessante referendar que o Comitê Nacional que elaborou o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos orientou-se por duas perspectivas históricas: Bobbio 

(2004), o qual leciona que a democracia não existe sem os direitos humanos e os direitos 

humanos não sobrevivem sem democracia; e Adorno (2003) que defende uma democracia 

efetiva a partir de uma sociedade de seres emancipados (VIOLA, 2010). 
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O PNEDH é contemplado em 5 eixos de atuação: Educação Básica; Educação 
Superior; Educação Não-Formal; Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e 
Segurança Pública e Educação e Mídia.  Sua estrutura apresenta diretrizes próprias, 
objetivos, linhas de ação e concepções, reclamando a importância da valorização de 
uma educação para direitos humanos, representando assim uma “conquista histórica 
da maior relevância no âmbito do Art. 26, item 2, da DUDH, sendo um marco” 
(FISCHMANN, 2009, p. 217).  

Tem como objetivos gerais o PNEDH: a) destacar o papel estratégico da 
educação em direitos humanos para o fortalecimento do Estado Democrático do 
Direito; b) enfatizar o papel dos Direitos Humanos na construção de uma sociedade 
justa, equitativa e democrática; c) encorajar o desenvolvimento de ações de educação 
em direitos humanos pelo poder público e a sociedade civil por meio de ações 
conjuntas; d) contribuir para a efetivação dos compromissos nacionais e internacionais 
com a educação em direitos humanos; e) estimular a cooperação nacional e 
internacional na implementação de ações de educação em direitos humanos; f) propor 
a transversalidade da educação em direitos humanos nas políticas públicas, 
estimulando o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações previstas 
no PNEDH nos mais diversos setores; g) avançar nas ações e propostas do Programa 
Nacional de Direitos Humanos que se referem às questões da educação em direitos 
humanos; h) orientar políticas educacionais direcionadas para a constituição de uma 
cultura de direitos humanos; i) estabelecer objetivos, diretrizes e linhas de ações para 
a elaboração de programas e projetos na área da educação em direitos humanos; j) 
estimular a reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para a educação em direitos 
humanos; k) incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações 
nacionais, estaduais e municipais voltadas a educação em direitos humanos; l) balizar a 
elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e atualização dos Planos de 
Educação em Direitos Humanos dos Estados e Municípios; m) incentivar o acesso às 
ações de educação em direitos humanos a pessoas com deficiência (BRASIL, 2007).  

O PNEDH vem para propor a difusão da cultura dos direitos humanos no Brasil, 
tornando mais conhecido valores solidários, cooperativos e de justiça social, uma vez 
que a funcionalidade do Estado Democrático de Direito necessita impreterivelmente 
do fortalecimento da sociedade civil, para que esta consiga melhor identificar seus 
anseios e demandas, perquirindo por suas conquistas, políticas públicas eficientes para 
todos.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A caminhada da educação em direitos humanos é constante, e a mobilização é 
necessária e iminente para a sua consequente implementação, afinal, o processo 
educativo é um importante instrumento para disseminar os direitos humanos em 
todos os contextos sociais. Apenas quando se estiver diante de uma real compreensão 
e aceitação de diferenças, onde nenhum indivíduo é superior ao outro, e que cada um 
saiba viver coletivamente, estar-se-á diante da concretização de uma verdadeira 
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educação em direitos humanos, onde a inclusão será uma realidade constante do 
Estado Democrático de Direito.  

Após todas as barbáries da Segunda Guerra Mundial, acontece um forte 
movimento voltado para o resgate e o fortalecimento da democracia e dos direitos 
humanos, que associados à máxima da dignidade da pessoa humana passam a 
preencher um lugar de destaque nas Constituições. A Constituição aparece como um 
elemento de estabilidade entre os interesses daqueles que detêm o poder, 
apresentando uma natureza aberta. A ordem jurídica passa a ser abarcada pela 
Constituição em suas bases principiológicas – expressão máxima dos valores eleitos 
pela comunidade que a adota, ou seja, há propriamente a materialização do contrato 
social de uma ordem democrática.  

O Estado Democrático de Direito foi construído a duras penas ao longo da 
história, e várias foram as atrocidades, bem evidenciadas principalmente na época do 
nazismo. A proteção internacional dos direitos humanos assume um compromisso do 
Estado Democrático, afinal não há que se falar em direitos humanos sem uma real 
democracia. Assim, tal movimento deve ser realizado em sinergia de Estado e 
sociedade. Afinal, somente em uma real democracia os direitos humanos e 
fundamentais (positivados) podem ser concretizados.  

Políticas públicas preocupadas com uma educação em direitos humanos, como 
foi retratado anteriormente a  partir do atual PNEDH, demonstram que o Estado preza 
uma real democracia, e preocupa-se em assegurar os direitos sociais e individuais do 
seu povo, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada essencialmente na harmonia social, nos termos do nosso 
preâmbulo constitucional, buscando a inclusão social de toda a comunidade. 
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RESUMO 

O estudo apresenta resultados do Projeto “OAB vai à Escola” desenvolvido no período de 
2010 a 2012 nas escolas públicas municipais de Campo Grande – MS, mediante convênio 
firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande – MS. Tendo como 
fundamento o Princípio Constitucional de que a educação é direito de todos e dever 
do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O 
Projeto proporcionou aos alunos conhecer noções de Direitos e Deveres para que 
compreendessem o real significado de exercer a cidadania num Estado Democrático de 
Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais e coletivos, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade, o desenvolvimento e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, plural e sem preconceitos, conforme 
preconiza o preâmbulo da Magna Carta de 1988. A busca pela efetividade dos Direitos 
Humanos é histórica e está diretamente ligada com as lutas sociais. Ao conceituarmos 
esses Direitos percebemos que, ao longo da história humana, o tema teve grande 
relevância para a filosofia, sociologia e educação. O Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos é fruto do compromisso do Estado com a concretização dos Direitos 
Humanos e de uma construção histórica da sociedade civil organizada. Preconiza que é 
dever dos governos democráticos garantir a educação de pessoas com necessidades 
especiais, a profissionalização de jovens e adultos, a erradicação do analfabetismo e a 
valorização dos educadores, da qualidade da formação inicial e continuada, tendo como 
eixos estruturantes o conhecimento e a consolidação dos Direitos Humanos. Nesse 
contexto, os objetivos propostos foram alcançados na medida em que o Projeto 
contribuiu para a formação da consciência do s educandos, com a instrução sobre a 
aplicação dos textos legais, bem como onde e como denunciar as violações dos Direitos, 
fomentando a capacidade da compreensão de que o exercício da cidadania é a garantia do 
cumprimento das premissas de Direitos Humanos. 

Palavras-chave: Educação; Direitos Humanos; Projeto “OAB vai à Escola” 
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INTRODUÇÃO 

"A cidadania é o direito a ter direitos, pois a  igualdade em 
dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado. É um 
construído da convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço 
público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de 
um mundo comum através do processo de asserção dos direitos 
humanos." (Hannah Arendt) 

 

A Constituição de 1988 dispõe em seu artigo 205 que a educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nessa perspectiva, o Projeto  
“OAB  vai  à  Escola”,  desenvolvido  pela  “Comissão  OAB  vai  à  Escola”  – Covesc, da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, que desde o ano de 
2001 atua nas escolas da Rede Municipal de Campo Grande prestando orientações 
sobre noções de Direito, Cidadania e o significado de seu exercício  no Estado 
Democrático de Direito que visa assegurar o exercício dos direitos socioambientais, 
individuais e coletivos, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade, o 
desenvolvimento e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, plural 
e sem preconceitos, conforme preconiza o preâmbulo da Magna Carta de 1988. 

Em consonância com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, a 
educação é um meio privilegiado na promoção desses Direitos, compreendida  como  
um  processo  sistemático  e  multidimensional  que  orienta  a formação   do   sujeito   
de   direitos   a   apreender   os   conhecimentos   historicamente construídos sobre 
Direitos Humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local 
(PNEDH, 2008, p.25). 

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  a  experiência  do  Projeto  no 
período  de 2010 a 2012 e a sua contribuição  para a formação  da consciência dos 
educandos, com a instrução sobre a aplicação dos textos legais, bem como onde e 
como denunciar as violações dos Direitos, fomentando a capacidade da compreensão 
de que o exercício  da  Cidadania  é  a  garantia  do  cumprimento  das  premissas  de  
Direitos Humanos. 

Dessa forma, o artigo está estruturado em três tópicos. Preliminarmente são  
apresentadas  breves  considerações  sobre  os  conceitos  de  Direitos  Humanos, 
Educação e Cidadania articulando-se com a evolução histórica no Brasil. No segundo 
tópico  segue-se  para  a  metodologia  adotada  para  o  desenvolvimento  do  Projeto 
“OAB vai  à  Escola”  e,  no  último,  são  apresentados  os  resultados  da  experiência 
buscando a fundamentação nos estudos os estudos de Candau (2013); Boaventura de 
Souza Santos (2010); Piovesan (2010). 

1. A tríade Direitos Humanos, Cidadania e Educação: Um diálogo necessário para a 
garantia e defesa dos direitos fundamentais 
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A busca pela efetividade dos Direitos Humanos é histórica e está diretamente 
ligada com as lutas sociais. Ao conceituarmos esses Direitos percebemos que,  ao  
longo  da história  humana,  o  tema teve  grande relevância para a  filosofia, 
asociologia e a educação. Em contrapartida, os estudiosos e defensores dos Direitos 
Humanos têm enfrentado o desafio de retirar a carga pejorativa e negativa difundida a 
essa categoria, na medida em que ficou atrelada a ideia equivocada de “instrumento 
de proteção dos marginais”. Um direito sempre reivindicado para quem infringe a 
norma jurídica e causa dano físico ou material a um indivíduo, grupo ou à sociedade de 
um modo em geral. Nas narrativas do senso comum os Direitos Humanos são 
inevitavelmente questionados quando envolve assuntos policiais, com bandido e 
vítima. É inevitável a afirmação de que os Direitos Humanos não protegem a vítima, 
mas o agressor. Essa concepção revela a ignorância sobre a importância desse 
instituto, ou em algumas situações é empregada com má-fé por grupos que buscam 
impedir o processo evolutivo histórico dos Direitos Humanos. 

Na realidade atual, paradoxalmente nos deparamos com outras formas de 
tratamento social a esses direitos, na medida em que ora são negados, ao são 
afirmados. Há discursos em defesa e garantia dos Direitos Humanos e ao mesmo 
tempo ações que os ignoram e causam violações constantes, apesar dos aparatos 
legais, ações governamentais e da sociedade civil. Outro dilema enfrentado pelos 
Direitos Humanos, diz respeito ao seu caráter universal, ratificado no artigo 5º da 
Declaração de Direitos Humanos de 1948, que suscitou debates calorosos no que se 
refere ao particular, ou ao relativo. 

Para os defensores do relativismo, esses direitos foram construídos na 
perspectiva do imperialismo europeu. 

Aqueles que sustentam a relativização dos direitos humanos sustentam que a 
noção de direitos humanos está atrelada ao “sistema, político cultural,   
social   e   moral   vigente   em   determinada   sociedade”, possuindo, assim, 
cada cultura, seu conceito de direitos humanos (GUIMARÃES, 2010, p.6). 

A concepção relativista de Direitos Humanos faz críticas aos a concepção 
universalista por entenderem que se trata de uma concepção fundamentada no 
ocidente que exclui e não  dialoga com outras formas de cultura e historicamente 
ficaram a serviço dos interesses econômicos e políticos de Estados ocidentais. Nessa 
perspectiva, Santos (2010, p.444) afirma que: 

Se observarmos a história dos direitos humanos no período imediatamente  a  
seguir  a  Segunda  Grande  Guerra,  não  é  difícil concluir que as políticas de 
direitos humanos estiveram em geral ao serviço dos interesses econômicos e 
geopolíticos dos Estados capitalistas hegemônicos. Um discurso generoso e 
sedutor sobre os direitos humanos permitiu atrocidades indescritíveis, as 
quais foram avaliadas de acordo com revoltante duplicidade de critérios. 

A manipulação da temática dos Direitos Humanos nos Estados Unidos pelos 
meios de comunicação social, também foi apontado por Santos, ao citar os estudos de 
Richard Falk em 1981, sobre a “política de invisibilidade” e a política de 
supervisibilidade: 
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Como exemplos da política de invisibilidade, menciona Falk a ocultação  total,  
das  notícias  sobre  o  trágico  genocídio  do  povo Maubere em Timor Leste 
(que ceifou  mais de 300.000 vidas) e a situação dos cerca de cem milhões de 
"intocáveis" na Índia. Como exemplos   da   política   de   supervisibilidade,   
Falk   menciona   a exuberância  com  que os  atropelos  pós-revolucionários  
dos  direitos humanos no Irão e no Vietname foram relatados nos Estados 
Unidos. (SANTOS, 2010, p.444). 

Em relação ao relativismo, questiona-se a sua aceitabilidade irrestrita, pelo  
argumento  do  respeito  à cultura,  aos costumes e às tradições.  Ou seja,  nessa 
perspectiva defende-se que toda tradição cultural deve ser respeitada, ainda que fira a 
integridade física,  moral e psicológica do  ser humano, a exemplo  da mutilação  da 
genital feminina, praticada em alguns países do oriente. Desse modo, é necessário o 
reconhecimento e a proteção dos valores intrínsecos aos seres humanos, como a 
dignidade humana, que não pode ser desrespeitada, em nome de tradições culturais, 
como defendem os relativistas, nem sirvam de objeto de manipulação política e dos 
interesses econômicos do capitalismo hegemônico. Sobre a polarização do debate 
entre o universalismo e o relativismo cultural, Santos adverte que: 

Trata-se de um debate intrinsecamente falso, cujos conceitos polares são  
igualmente prejudiciais  para  uma  concepção  emancipatória  de direitos 
humanos. Todas as culturas são relativas, mas o relativismo cultural enquanto 
atitude filosófica é incorreto. Todas as culturas aspiram a  preocupações  e 
valores  universais,  mas  o universalismo cultural,  enquanto  atitude  
filosófica  é  incorreto.  Contra  o universalismo,  há  que  propor  diálogos  
interculturais  sobre preocupações isomórficas. Contra o relativismo, há que 
desenvolver critérios políticos para distinguir política progressista de política 
conservadora, capacitação de desarme, emancipação de regulação. (SANTOS, 
2001, p.18). 

No Brasil, a luta pelos Direitos Humanos esteve diretamente ligada às lutas pela 
Democracia e pelo direito de exercer a cidadania plena, contra os períodos do Regime 
de Ditadura Militar entre 1964 a 1985, caracterizada pela supressão de direitos 
constitucionais, censura, perseguição política, entre outras atrocidades. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, restaura-se a democracia 
por meio dos fundamentos no qual se baseiam o Estado Democrático de Direito, no 
Brasil, destaca-se justamente a cidadania e a dignidade humana, conforme artigo  1º,  
incisos  II  e  III  da  Constituição  Federal  de  1988.  Então,  construir  uma sociedade  
livre,  justa  e  solidária,  garantir  o  desenvolvimento  nacional,  erradicar  a pobreza e 
a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas 
de discriminação, são os objetivos fundamentais do Estado Brasileiro, conforme art. 3º 
da Constituição federal de 1988. Nesse sentido, a ideia da cidadania é: 

Uma  ideia  eminentemente  política  que  não  está  necessariamente ligada a 
valores universais, mas a decisões políticas. Um determinado governo, por 
exemplo, pode modificar radicalmente as prioridades no que diz respeito aos 
deveres e aos direitos do cidadão; pode modificar, por  exemplo,  o  código  
penal  no  sentido  de alterar  sanções;  pode modificar o código civil no 
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sentido de equiparar direitos entre homens e  mulheres,  [...]  Pode  
estabelecer  deveres  por  um  determinado período, por exemplo, àqueles 
relativos à prestação do serviço militar. Tudo isso diz respeito à cidadania [...] 
direitos de cidadania não são direitos universais, são direitos específicos dos 
membros de um determinado Estado, de uma determinada ordem jurídico-
política. No entanto, em muitos casos, os direitos do cidadão coincidem com 
os direitos humanos, que são os mais amplos e abrangentes. Em sociedades 
democráticas é, geralmente, o que ocorre e, em nenhuma hipótese, direitos 
ou deveres do cidadão podem ser invocados para justificar violação de direitos 
humanos fundamentais. (BENEVIDES, 2013). Disponível em 
<http://institutoelo.org.br >. Acesso em 28 de julho de 2013. 

Os desafios para a Educação em Direitos Humanos são inúmeros e requer a 
formação de sujeitos conscientes de que o exercício da cidadania é uma via de mão 
dupla que envolve direitos e deveres, mas também requer a participação ativa na 
sociedade,  seja  em  Conselhos  populares,  Grêmios,  Associações,  Partidos  Polít 
icos, Sindicatos, entre outros espaços. É necessário construir uma nova consciência 
de que o exercício  da cidadania não está atrelado simplesmente ao direito de 
votar. Candau, (2013, pp. 404 -405) aponta três dimensões da educação dos Direitos 
Humanos. 

A primeira diz respeito à formação de sujeitos de direito. A maior parte dos 
cidadãos latino-americanos tem pouca consciência de que são sujeitos de 
direito. Esta consciência é muito débil, as pessoas – inclusive por ter a cultura 
brasileira uma impronta paternalista e autoritária  –  acham que  os  direitos  
são  dádivas.  Os  processos  de educação em Direitos Humanos devem 
começar por favorecer processos  de  formação  de  sujeitos  de  direito,  a  
nível  pessoal  e coletivo, que articulem as dimensões ética, político-social e as 
práticas concretas. Outro elemento fundamental na educação de Direitos 
Humanos é favorecer o processo de “empoderamento” (“empowerment”), 
principalmente orientado aos atores sociais  que, historicamente, tiveram 
menos poder na sociedade, ou seja, menos capacidade de influírem nas 
decisões  e nos processos coletivos. O “empoderamento” começa por liberar a 
possibilidade, o poder, a potência que cada pessoa tem para que ela possa ser 
sujeito de sua vida e ator social. O terceiro elemento diz respeito aos 
processos de mudança, de transformação, necessários para a construção de 
sociedades verdadeiramente democráticas e humanas. Um dos componentes 
fundamentais  destes processos se relaciona a “educar para  o  nunca  mais”,  
para  resgatar  a  memória  histórica,  romper  a cultura do silêncio e da 
impunidade que ainda está muito presente em nossos países. 

Sob essa ótica, vislumbrou-se a possibilidade de implementar ações educativas 
que proporcionou aos alunos conhecer noções de cidadania, direitos e deveres,  para  
que  compreendessem  o  real significado  de  exercer  a  cidadania  num Estado 
Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, 
individuais e coletivos, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade, o 
desenvolvimento e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
plural e sem preconceitos, conforme preconiza o preâmbulo da Magna Carta de 1988. 

http://institutoelo.org.br/
http://institutoelo.org.br/
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2. O relato de experiência: Projeto “OAB vai à Escola”  - Perspectivas para a 
educação em Direitos Humanos. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul, instituiu a 
“Comissão OAB vai à Escola” – Covesc - no ano de 2001. Desde então, com objetivo de 
levar noções de direito e cidadania aos alunos das escolas municipais de Campo 
Grande, esse colegiado se fortalece como uma das comissões que, de forma ímpar, 
representa um liame da classe profissional dos advogados com a sociedade, em 
especial na área da educação, uma vez que se reveste de um modelo não tradicional 
da pedagogia na educação formal. 

Para contribuir na educação dos estudantes sul-mato-grossenses, público 
principal, a “Comissão OAB vai à Escola” é composta por um grupo de advogados e 
advogadas voluntários, que se dirigem às instituições de ensino - desde o ensino 
fundamental até o superior -, levando compreensão dos ditames legais, traduzindo de 
forma didática seu teor, aproximando o Direito de quem de direito. 

Seja esclarecendo dúvidas durante ou ao final de cada palestra, os advogados 
buscam esclarecer o teor legal que remende a incompreensão natural da exposição 
dos artigos, em especial, do “juridiquês”221. 

E para a construção das atividades e rotinas dessa Comissão instituiu-se pela 
busca de parcerias para formalizar o que, no  início, era casual e furtivo, para 
consolidar uma rotina de ações que contemplassem verdadeiramente os objetivos 
institucionais da Ordem dos Advogados, representar uma Casa da Cidadania. O grupo 
mantém o número médio de 13 (treze) membros palestrantes para atender aos 
pedidos da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande-MS – Semed. 

Decorrente dos pedidos, os próprios integrantes da Comissão acabaram 
fazendo as escolhas das palestras segundo o tema e sua proximidade com o teor. 
Desse modo, alguns advogados acabaram se associando a temas análogos, ampliando 
o rol das palestras, que foi consolidado em títulos fixos, tamanha a reincidência dos 
pedidos. 

No final de 2012, os temas se alinhavam aos títulos: 
a)  Aborto: aspectos legais; 

b)  Álcool e sociedade; 

c)  Bullying e suas implicações; 

d)  Direito ambiental; 

e)  Direitos da mulher; 

                                                           
221

 Neologismo: uso desnecessário e excessivo de termos técnicos jurídicos; preciosismo 
empregado na linguagem jurídica; dificuldade na compreensão textual na área do 
Direito 
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f)   Direitos do consumidor; 

g)  Direitos do trabalhador; 

h)  Direitos do trabalho do menor, estágio e menor aprendiz; 

i)   Direitos humanos e discriminação racial; 

j)   Drogas; 

k)  Estatuto da criança e do adolescente: direitos e deveres; 

l)   Estatuto do idoso; 

m) Ética e cidadania: direitos e deveres; 

n)  Motivação e ética no trabalho; 

o)  Relacionamento familiar; 

p)  Relacionamento interpessoal; 

q)  Trânsito e cidadania; 

r)   Vícios e desvios de comportamento; e s)   Violência doméstica. 

Assim, consolidou-se uma das primeiras parcerias com a Semed, através da 
instituição de convênio no ano de 2007, sendo renovado posteriormente e em 
continuidade. Outras parcerias se firmaram desde então, como exemplo da Escola 
Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul, além de entidades privadas que requisitam 
com certa regularidade palestras da Covesc diretamente à entidade. 

As solicitantes enviam sugestões acerca dos tópicos ou títulos tratados nas  
palestras,  garantindo-lhes  efetiva  participação  na  atividade.  Direcionando,  a 
diretoria da OAB/MS no triênio 2010/2012 depositou ainda mais credibilidade na 
Covesc, o que resultou, também, na realização de eventos para apresentação dos 
conteúdos e balanço das atividades, o I e o II Encontro “OAB vai à Escola”, de 2011 e 
de  2012).  Ainda  como  resultado  dessa  interação  com a  Semed  foi elaborada  
uma Cartilha contendo um resumo das palestras para nortear novas discussões 
dentro do âmbito escolar. 

Levando noções de cidadania e, em especial, prestando esclarecimentos e 
desmistificando os mais diversos assuntos do Direito, proporcionou-se ascensão social 
por meio do conhecimento, formando cidadãos cientes de seus deveres e direitos. 

No Projeto “OAB vai à Escola”, desde agosto de 2007 até 2012, em menos de 6 
(seis) anos de convênio, foram atendidas 52.939 (cinquenta e duas mil e novecentos e 
trinta e nove)222  pessoas nas palestras proferidas, público esse formado 

                                                           
222

 Dados do DASE –SEMED - 2012. Disponível em < 
http://www.pmcg.ms.gov.br/semed.>. 

http://www.pmcg.ms.gov.br/semed
http://www.pmcg.ms.gov.br/semed
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principalmente por alunos(as), mas agregado de professores(as), colaboradores(as), 
pais, visitantes, e da comunidade escolar. 

No gráfico a seguir pode-se observar nos dados que compreendem os anos 
de 2010 a 2012, os meses de janeiro, julho e dezembro são negativos ou possuem um 
pequeno número de pedidos atingidos devido ao período de férias escolares. Nos 
meses de abril, junho e novembro a distribuição de palestras também é menor em 
razão das provas bimestrais das unidades escolares. 

Conforme o  Gráfico 1, a seguir, em 2010, a na pesquisa qualitativa apontou que 
9.903 (nove mil e novecentos e três) ouvintes se dividiram nas palestras, sendo a 
maior concentração entre os meses de agosto e outubro. No ano de 2011, essa 
dinâmica foi alterada, observando-se mais número de pedidos atendidos entre abril e 
junho. Por fim, em 2012, com exceção do mês de março e outubro, ocasiões em que 
se concentrou grande número de palestras proferidas, os pedidos ficam mais 
uniformes nos demais meses. 

 

Gráfico 1 – Público atingido por meses - Período 2010 a 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da Covesc 

 
Considerando  Campo  Grande  com  população  de  aproximadamente 800 

(oitocentos) mil habitantes223  e possuir 94 (noventa e quatro) instituições de ensino 
públicas municipais de ensino fundamental, em 2013, divididas entre escolas urbanas 

                                                           
223

 Censo IBGE/2010, disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=500270> Acesso em 
07 de agosto de 2013 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=500270
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=500270
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e rurais  –  sendo  as  últimas  também  abrangidas  pelo  Projeto  -,  foram  
contempladas (setenta e duas) unidades escolares224  só no período compreendido 
entre os anos de 2010 e 2012. Nesse período foram visitadas 178 (cento e setenta e 
oito) escolas. 

Das  72  (setenta  e  duas)  unidades  escolares  atendidas  pelo  Projeto, 20 
(vinte) escolas receberam uma única visita dos palestrantes, sendo que 27 (vinte e 
sete)   receberam   duas   palestras   cada.   Onze   escolas   foram   atendidas   em   
três oportunidades e sete unidades tiveram quatro palestras cada. Um pequeno 
número de escolas teve revisita dos palestrantes, sendo quadro escolas com cinco 
visitas; duas unidades  com  seis  pedidos  atendidos  e  uma  única  em  que  foram  
cumpridas  oito solicitações. 

Destaca-se que em cada visita à unidade escolar, não foi rara a repetição da   
palestra   para   mais   de   uma   turma   em  sequência,   resultando   em   mais   de 
403 (quatrocentas e três) palestras realizadas nas escolas da Rede Municipal de 
Ensino, que foram contabilizadas por visitas, não por palestras efetivamente, No 
Gráfico 2 apresenta-se o número de escolas atendidas por mês, ao longo do período 
apurado. Os resultados, a exemplo da apuração anterior, desconcentram-se nas 
épocas de férias, recesso e avaliações. 

Gráfico 2 – Escolas atendidas por meses - Período 2010 a 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Covesc 

Importante  considerar  que  o  público  é  definido  pela  instituição  pela 
equipe pedagógica, havendo casos de escolas que escolhem determinada turma ou 
ano. As palestras são realizadas na sala de aula, biblioteca, laboratório ou, 
dependendo do público, no pátio ou ainda na quadra fechada. Em média, o Projeto 

                                                           
224

 Dados da Semed, 2012. . Disponível em < http://www.pmcg.ms.gov.br/semed.>. 

http://www.pmcg.ms.gov.br/semed
http://www.pmcg.ms.gov.br/semed
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atendeu entre 492 a 714 e até o máximo de 1.230 (mil, duzentos e trinta) 
ouvintes225. 

As unidades escolares providenciavam os recursos tecnológicos solicitados 
previamente (microfone, data-show, computadores e caixas acústicas), no entanto  as 
maiores dificuldades apontadas pelos palestrantes era a organização  dos próprios 
alunos, especialmente quando o público era numeroso e na área aberta da escola. 

O corpo docente orientava os alunos para que colaborassem e não era rara a 
informação do desenvolvimento de alguma atividade relativa ao tema, anunciada no 
início de cada palestra. 

Os alunos participaram ativamente das atividades, propiciando estender o 
tempo para perguntas e respostas ao final de cada exposição, o que se traduz numa 
quebra da rotina do currículo básico, com temas diferentes dos conteúdos 
tradicionais, trazendo subsídios para discussões em sala de aula, posterior reflexão e 
oportunidade de multiplicar os novos conceitos no ambiente doméstico, difundindo 
as informações assimiladas, compondo valores sociais e reformulando opiniões. 

Sob metodologia criada pelos próprios palestrantes, segundo seus sentimentos 
e experiências, uma vez que muitos desses profissionais não possuem em seus 
currículos formação na área de pedagogia, ressalta-se o comprometimento de cada 
um dos  voluntários  em cada  apresentação,  colaborando  com a  construção  de  
uma sociedade com cidadãos críticos, conhecedores de seus direitos e da importância 
de sua participação na busca pela garantia dos Direitos Humanos e Justiça social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa análise podem-se externar as razões, a metodologia, a construção do 
Projeto e os resultados, esperados e alcançados, nas palestras proferidas dentro da 
articulação institucional classista – OAB/MS – e das instituições de ensino municipais 
abrangidas pelas ações. 

Destarte,  observa-se  que  a  política  educacional  tradicional  deve  se moldar 
às necessidades contemporâneas e atingir aos anseios do que a sociedade vivencia. 
Pelo exposto, a necessidade de proporcionar à sociedade um novo formato de 
educação, com qualidade, dinamismo e, principalmente, que angarie conceitos 
básicos da normativa jurídica é um recurso disponível e que se mostrou eficaz. 

A reflexão de que buscar meios e recursos para cumprir essa nova tendência 
se mostrou praticamente sem ônus ao caso do Projeto, por isso relevante, louvável  e 
comprometido  com os anseios dos  dirigentes  da Semed  e gestores das escolas 
públicas municipais da educação básica de Campo Grande - MS. 

Os objetivos propostos pelo Projeto foram alcançados na medida em que 
contribuíram para a formação da consciência dos educandos, com a instrução sobre a 
aplicação dos textos legais, bem como onde e como denunciar as violações dos 

                                                           
225

 Dados da Semed, 2012 
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Direitos, fomentando a capacidade da compreensão de que o exercício da cidadania é 
a garantia do cumprimento das premissas de Direitos Humanos. 

Comungamos com Candau (20013), ao afirmar que formar sujeitos de direito,  
favorecer  processos  de  empoderamento  e  educar  para  o  “nunca  mais”, 
constituem hoje o horizonte de sentido da educação em Direitos Humanos. 

A escola é um espaço social privilegiado onde se definem a ação institucional 
pedagógica e a prática e vivência dos Direitos Humanos. Nas sociedades 
contemporâneas, a escola é local de estruturação de concepções de mundo e de 
consciência social, de circulação e de consolidação de valores, de promoção da 
diversidade cultural, da formação para a cidadania, de constituição de sujeitos sociais 
e de desenvolvimento de praticas pedagógicas. (PNEDH, 2008). O Projeto “OAB vai à 
Escola” vislumbra a possibilidade de contribuir com essas diretrizes e conforme as 
palavras de Santos “Este Projeto pode parecer demasiado utópico. Mas, como disse 
Sartre, antes de ser concretizada, uma ideia tem uma estranha semelhança com a 
utopia. Seja como for, o importante é não reduzir o realismo ao que existe, pois, de 
outro modo, podemos ficar obrigados a justificar o que existe, por mais injusto ou 
opressivo que seja”. 
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RESUMO 

Desde a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, 
proclamou-se a relevância do ensino e da educação para promoção dos direitos e das 
liberdades humanas. Entretanto, a positivação dos direitos por si só não tem sido 
suficiente para alcançar o que é assegurado nos diplomas normativos. Objetivos: De 
modo geral, o estudo buscou compreender a importância da educação para o 
desenvolvimento de uma cultura dos direitos humanos. A pesquisa pretendeu abordar 
a evolução histórica da educação em direitos humanos, seus fundamentos e 
instrumentos normativos, destacando a educação enquanto elemento essencial para 
efetivação dos direitos humanos através da prática educativa. Metodologia: O 
trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e documental, a partir de 
referências teóricas em doutrinas, artigos e periódicos científicos, publicados em meio 
impresso e eletrônico, sendo utilizados os métodos histórico e dedutivo na consecução 
do estudo. Resultados: Os fundamentos teórico-metodológicos da educação em 
direitos humanos integram uma visão crítica e transformadora de valores, relações, 
práticas sociais e institucionais. Educar em direitos humanos significa combinar 
aprendizagem, informação, formação e ação. O trabalho aponta que a prática da 
educação em direitos humanos pode ser desenvolvida por meio de programas e 
projetos educativos, através da formação docente e de oficinas pedagógicas.  

 

Palavras - chave: Direitos Humanos; Educação; Cidadania. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, proclamou-se a 
relevância do ensino e da educação para promoção dos direitos e das liberdades 
consagradas na Declaração.226 

Segundo Bobbio (1992, p.30) a Declaração Universal contém a síntese de um 
movimento dialético, que começa pela universalidade abstrata dos direitos naturais, 
transfigura-se na particularidade concreta dos direitos positivos, e termina na 
universalidade não mais abstrata dos direitos positivos universais. 

Nesse sentido, os direitos humanos são entendidos como os direitos 
fundamentais que o homem possui por sua própria natureza humana, pela dignidade 
que a ela é inerente. São os direitos que não resultam de uma concessão da sociedade 
política. Pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de garantir. 
(HERKENHOFF, 1994, p. 65) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece no seu artigo XXVI 
que toda pessoa tem direito à instrução, devendo ser gratuita pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais, sendo obrigatória a instrução elementar. Assegura 
também que a instrução técnico-profissional deverá ser acessível a todos, bem como a 
instrução superior. Prevê ainda:  

A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz.  

O artigo II disciplina que todo ser humano tem a capacidade de exercer os 
direitos e as liberdades instituídas na Declaração de 1948, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

De acordo com Barbosa (2007, p. 161), os direitos contidos na Declaração 
Universal e nos sistemas normativos são uma conquista da humanidade, que conclama 
uma luta contínua para estabelecê-los firmemente na consciência dos indivíduos e dos 

                                                           
226

 No Preâmbulo é estabelecido: a Declaração Universal dos Diretos Humanos como ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, 
para promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, em assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal, 
tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 
jurisdição.  
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povos. Para dar-lhes efetiva vigência, impõe a todos a responsabilidade e, 
especialmente, aos integrantes das instituições educacionais respeitá-los, praticá-los e 
divulgá-los. 

Nesse sentido, o engajamento das instituições de ensino em favor de uma 
formação geral que resulte no preparo para o exercício da cidadania e se empenhe na 
promoção de uma conduta fundada em princípios éticos de valorização dos direitos e 
deveres fundamentais da pessoa, deixou de ser um assunto restrito de especialistas e 
profissionais da educação para se constituir em uma questão de interesse público. 
(CARVALHO, 2007). 

A relevância do estudo está relacionada à necessidade de concretização dos 
direitos humanos, pois a positivação dos direitos por si só não tem sido suficiente para 
alcançar o que é assegurado nos diplomas legais, assim, a educação é um recurso 
fundamental para conscientização e cumprimento dos direitos humanos, deve-se 
educar em direitos humanos para que o cidadão tenha uma formação para os direitos 
humanos, neste trabalho serão abordados ambos os enfoques de forma 
complementar.   

2. EDUCAÇÃO EM/PARA OS DIREITOS HUMANOS  

De acordo com López, Piera e Krainer (2004, p. 37) ensinar os direitos humanos 
é uma expressão utilizada pelo menos em dois sentidos: um restrito e outro amplo.  

O aspecto restrito compreende as atividades educativas baseadas nos 
instrumentos de Direito Internacional dos direitos humanos: leitura e compressão das 
declarações, tratados e convenções, ênfase nos direitos civis e políticos, tratamento 
limitado dos direitos e garantias individuais, ensino de história dos direitos humanos, 
dos acontecimentos históricos aos avanços para consolidar os Estados modernos.  

O sentido amplo implica na consideração dos direitos das minorias e dos grupos 
que requerem proteção especial: crianças, mulheres, idosos, portadores de 
deficiência, os direitos das gerações futuras a desfrutar do planeta e de seus recursos, 
incluindo os não-renováveis, ênfase por respeito aos direitos econômicos, culturais e 
sociais, bem como dos civis e políticos, buscando a construção de um saber, processo 
em que se possa aprender e apreender os direitos humanos.  

Educar em direitos humanos é uma expressão que se refere aos direitos 
humanos como conteúdos educativos, intenções de ensino e condições para a vigência 
dos direitos humanos. Não se trata apenas de falar dos direitos, mas de gerar práticas 
sociais e educativas baseadas no reconhecimento dos direitos. Os conteúdos 
prioritários em direitos humanos surgem das situações de conflito do atual momento 
mundial e da convivência cotidiana. Educar para os direitos humanos hierarquiza o 
valor do processo e do ideal. É educar para que os direitos sejam efetivamente 
respeitados, para que os conflitos sejam analisados em relação às necessidades e 
obrigações, no âmbito internacional, continental, regional, local, no passado, no 
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presente e no futuro, para que os direitos sejam nossa utopia e nos permitam orientar 
e avaliar o que estamos fazendo hoje e por que o fazemos. (LÓPEZ, 2004, p. 38). 

Segundo Fischmann (2009, p. 214) não se deve suprimir nenhum dos sentidos, 
esforços e iniciativas da educação em/para direitos humanos, de acordo com a autora 
a expressão “educação para os direitos humanos” marcou as primeiras fases do seu 
desenvolvimento no Brasil, já a expressão “educação em direitos humanos” é a que 
mais recentemente se tem utilizado.  

Contudo, o que se busca é uma formação integral da pessoa, o que inclui o 
conhecimento sobre a história, os fundamentos e a normativa dos direitos humanos, 
de forma complementar.  

Nesse sentido, para Warat (2004, p. 71), a íntima conexão que se pode 
estabelecer entre educação e direitos humanos está dada pelo fato de que, em sua 
finalidade, encontra-se referida ao objetivo de fazer crescer as pessoas com dignidade, 
autoconhecimento, autonomia e reconhecimento. A contribuição da educação a favor 
dos direitos humanos pode ser ressaltada através duas posições bem diferenciadas, 
porém, articuladas. De uma parte, destaca-se o papel da educação para a 
compreensão, divulgação e conscientização dos direitos humanos, porém com a 
convicção de que sua vigência deve ser compreendida com a prática; de outra, 
concebendo a educação o máximo protagonismo para conseguir a dita vigência.  

Assim, mais do que uma temática a mais, Direitos Humanos é uma práxis, 
conforme Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, no Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa, Editora Nova Fronteira, 1986, é o “...conjunto das atividades humanas 
tendentes a criar as condições indispensáveis à existência da sociedade e, 
particularmente, à atividade material, à produção; prática”. (BALESTRERI, 2000, p. 57). 

3. EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro 
de 1961, trouxe em seu texto algumas compatibilidades com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, por exemplo, o respeito à dignidade e às liberdades 
fundamentais do homem, o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade 
internacional e a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 
filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou de 
raça. 

Entretanto, ao mesmo tempo as tendências que levaram à aprovação da Lei nº 
4.024/61 (LDB) indicaram as forças políticas que se manifestaram a partir de 1964, 
com o fechamento do quadro democrático e o início de décadas de ditadura e 
autoritarismo. Ao longo desse processo, o governo militar que se instalava no poder, 
enquanto intensificava a repressão, tentava algum tipo de aproximação com o campo 
internacional. (FISCHMANN, 2009, p. 218) 
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Desta forma, em 6 de setembro de 1968 foi ratificada pelo governo brasileiro a 
Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no campo do Ensino, adotada em 14 
de dezembro de 1960 pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para 
a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO), como forma de demonstrar 
internacionalmente a “preocupação” do Brasil com a educação e os direitos humanos.  

A conquista da educação em direitos humanos começou na resistência à 
ditadura militar, com a repressão diretamente política, sobrevivendo e incorporando 
ao discurso democrático. Segundo Emir Sader (2007, p. 81) no período prévio à 
ditadura militar, o tema dos direitos humanos não fazia parte da pauta de debates 
políticos, nem dos programas educacionais.  

Foi durante o regime militar que o tema dos direitos humanos ganhou espaço 
de destaque, deste modo, em meio à repressão ditatorial se vislumbrou novas 
perspectivas para o campo da educação em direitos humanos. Nesse sentido, Roseli 
Fischmann afirma: 

No contexto efervescente e polêmico do final dos anos 1960 se 
dá o surgimento da vertente de educação em/para direitos 
humanos, nascida de experiências políticas, e desenhada em 
meio à luta contra a ditadura, de forma multifacetada. Por 
exemplo, os Centros Populares de Cultura, em parte 
renovaram-se com novas formas que se construíam em outros 
países, incluindo trabalhos de Paulo freire, no exílio. Essa 
vertente é fortemente articulada na América Latina, ligada à 
fase em que a cidadania de diversos países desta região 
partilhou a luta contra ditaduras que, por sua vez, não 
hesitaram em se unir na prática da opressão. Outro exemplo de 
trabalho que criou uma tradição no campo formando 
pesquisadores e setores populares, em interação dinâmica com 
diversos meios, foi o do grupo liderado pela professora Vera 
Candau, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RIO); posteriormente ampliado, incorporando acadêmicos 
e ativistas de diversos Estados do Brasil, formando a Rede 
Nacional de Educação em Direitos Humanos, a esse grupo 
vieram se juntar e com ele compor nomes tradicionais da luta 
dos direitos humanos, como Margarida Genevois e Maria 
Victoria Benevides. (FISCHMANN, 2009, p. 216-217) 

 

De acordo com Basobrio (apud SILVA, 1995, p. 63) a educação em direitos 
humanos na América Latina é uma prática jovem, espaço de encontro entre 
educadores populares e militantes de direitos humanos, que começa a se desenvolver 
coincidentemente com o fim de um dos piores momentos da repressão política na 
América Latina e conquista certo nível de sistematização na segunda metade da 
década de 80. 
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Os anos 80 marcou o período de decadência do regime limitar brasileiro e o 
processo de redemocratização do país, deflagrado em 1985, resultado em grande 
parte da mobilização social e afirmação da sociedade civil. 

Para Candau (2003, p. 95) os diferentes grupos partiam da convicção profunda 
de ser necessário construir, a partir do cotidiano, uma cultura dos direitos humanos, 
afetar as mentalidades radicalmente e criar novas práticas sociais para viabilizar a 
construção da democracia. Nesse sentido, o papel da educação era visto como 
fundamental. Formar para a cidadania e a democracia constituía um objetivo 
irrenunciável e esta preocupação passava necessariamente pela afirmação teórica e 
prática da educação em direitos humanos.  

Margarida Genevois (apud SILVEIRA, 2007, p. 9) depois de uma longa luta em 
defesa e para proteção dos direitos humanos alega: “chegamos à conclusão de que o 
melhor trabalho a ser feito, a partir do fim dos “anos de chumbo”, era a criação e a 
implementação de um projeto, que logo se tornou prioritário: de Educação em Direitos 
Humanos”.  

É no contexto das buscas de construção de um novo Estado que se inspira a 
construção de uma nova cultura política e uma cidadania ativa. Nesse horizonte, a 
educação em direitos humanos aparece com um potencial especialmente relevante e 
significativo. (CANDAU, 2003, p. 94) 

A Constituição Federal de 1988 vem consolidar esse novo Estado, 
estabelecendo, conforme sustenta Flávia Piovesan (2010, p. 3 e 24): “o marco jurídico 
da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil”. 

A partir do processo de democratização do país é que o Estado Brasileiro 
passou a incorporar relevantes instrumentos normativos, especialmente os tratados 
internacionais que diz respeito ao primado da prevalência dos direitos humanos, como 
princípio orientador das relações internacionais. (BOUCAUT, 1999, p. 127) 

Nesse sentido, as conferências mundiais promovidas pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) ao longo da década de 1990 representaram iniciativas decisivas 
para a educação em direitos humanos. 

A participação do Brasil na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, 
realizada em Viena, em 1993, trouxe grande impacto no tema da educação em direitos 
humanos, de acordo com Fischmann (2009, p. 218) é possível destacar quatro pontos 
relevantes: primeiro, porque resultou na elaboração do Programa Nacional de Direitos 
Humanos. Segundo foi a abertura e/ou reforço de programas e práticas de educação 
em direitos humanos para as forças de segurança em geral. O terceiro, porque tratou 
da plena compreensão de que a luta contra o racismo e todas as formas de 
discriminação excludente são parte integrante e inseparável dos direitos humanos, 
desenvolvendo assim, novas perspectivas no campo da educação em direitos 
humanos. O quarto ponto compreendeu a educação em direitos humanos que trata de 
questões de gênero, de direitos sexuais e reprodutivos, tema debatido posteriormente 
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na Conferência Mundial sobre Mulher e Desenvolvimento, realizada em Pequim, em 
1995. 

Da mesma forma, a Conferência sobre Necessidades Educativas Especiais: 
Acesso e Qualidade, realizada em Salamanca, em 1994, trouxe importantes 
contribuições para o desenvolvimento da educação em direitos humanos: partindo do 
debate educacional, desencadeou discussões sobre a questão da acessibilidade. 
(FISCHMANN, 2009, p. 220) 

No plano nacional, destaca-se a criação, em 1995, da Rede Brasileira de 
Educação em Direitos Humanos, que tem por finalidade “articular e promover o 
intercâmbio, a reflexão e o apoio de organizações que desenvolvam trabalhos 
sistemáticos na área da Educação em Direitos Humanos no Brasil”. (Estatuto da Rede). 

Em 1996 foi lançado o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH - I), 
considerado um marco histórico tendo em vista que representou o primeiro plano da 
América Latina nos moldes da Organização das Nações Unidas. (SILVA, 2012, p. 62) 

No ano de 2002, foi instituído o segundo Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH - II), que revogou o PNDH – I e incorporou ações específicas no 
campo da garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais, “assim como propostas 
voltadas para a educação, e sensibilização de toda a sociedade brasileira com vistas à 
construção e consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos”. 
(CANDAU, 2003, p. 97) 

Em 2006 foi concluído o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(PNEDH), cujo processo de elaboração teve início em 2003, com a criação do Comitê 
Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH), resultado de muitos debates 
realizados por todo o país. 

No ano de 2009 foi aprovado o terceiro Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH - III), o qual revogou o PNDH II e estabeleceu um eixo específico para 
Educação e Cultura em Direitos Humanos (Eixo Orientador V), com vistas à formação 
de uma nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às 
diversidades e da tolerância, tendo por objetivo combater o preconceito, a 
discriminação e a violência, promovendo a adoção de novos valores de liberdade, 
justiça e igualdade, nesse sentido, em maio de 2012, o Conselho Nacional de Educação 
estabeleceu as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

De acordo com Zenaide (2005, p. 340) os fundamentos teóricos da educação 
em direitos humanos se inserem numa abordagem crítica e progressista da educação, 
considerando que seus objetivos integram uma visão crítico-tranformadora de valores, 
atitudes, relações, práticas sociais e institucionais.  
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Benevides (1997), ao desenvolver os fundamentos da educação em direitos 
humanos e para a cidadania democrática, destaca algumas estratégias metodológicas, 
quais sejam: fazer os sujeitos terem consciência dos seus direitos e deveres enquanto 
cidadãos, promover uma capacitação em que o exercício da liberdade rompa com as 
visões verticais e absolutas do poder, educar os sujeitos para que os mesmos se 
reconheçam não apenas como sujeitos titulares, mas criadores de direitos.  

Zenaide (2005, p. 353-355) realizou um levantamento dos vários fundamentos 
teóricos e metodológicos da educação em direitos humanos, elencados a seguir: 

 A educação em Direitos Humanos incorpora a visão crítica e política da 
educação, daí porque a mesma convive permanentemente com tensões, 
conforme afirma Dornelles: (1998, p. 12) “é uma atividade crítica 
assumidamente política, que sofre muitas resistências tanto dos modelos 
políticos, quanto dos sistemas educacionais”.  

 A Educação em Direitos Humanos promove uma ética e uma cultura 
democrática, quando não se restringe à denúncia, anuncia e cria novos modos 
de pensar, agir e relacionar-se consigo, com os outros, com o coletivo e com o 
que é público.  

 A Educação em Direitos Humanos se fundamenta na universalidade 
inerente a todo ser humano, em meio à diversidade étnico-cultural, na 
indivisibilidade e na interdependência dos direitos civis, políticos, econômicos e 
culturais e na inviolabilidade, princípios formalizados e acordados nos 
mecanismos de proteção internacional e nacional dos Direitos Humanos. 

 A Educação em Direitos Humanos se desenvolve de modo desigual de 
acordo com a construção diferenciada de democratização em cada sociedade, 
segundo Dornelles: “a educação em direitos humanos é uma prática que se 
tem desenvolvido desigualmente nos objetivos e metodologias”. 

 A Educação em Direitos Humanos aflora diferentes conflitos e tensões 
provenientes dos dilemas que esta provoca ao relacionar e pôr em confronto a 
leitura entre as necessidades pessoais e a realidade social institucional, entre o 
currículo explícito e implícito, entre os princípios e a prática contraditória. É, no 
entanto da vivência das contradições sociais e institucionais que se torna 
possível potencializar uma atitude questionadora, capaz de gerar a vontade de 
mudanças, indispensável para a construção de uma cultura de direitos 
humanos. 

 A Educação em Direitos Humanos flexibiliza a inter-relação entre temas 
e conteúdos e promove o diálogo intercultural, na medida em que retrata as 
diferenças sociais, denuncia as desigualdades, afirma e celebra as diversidades, 
colocando os saberes a fazer uma autocrítica e a ensejar novas formas de 
produção de conhecimento em que o outro não se apresenta apenas como 
objeto, mas como sujeito do processo. 
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 A Educação em Direitos Humanos permeia e atua no cotidiano, 
dialogando entre passado e presente como uma forma de projetar o aqui e o 
agora com o amanhã, como uma forma de resistir à dissociação entre o campo 
teórico e prático, o plano do discurso e da ação. 

 A Educação em Direitos Humanos possibilita a construção e formação 
de sujeitos de direitos. Benevides, Dornelles e Luckesi (apud DORNELLES, 1997, 
p. 13) ressaltam a dimensão política em que o sujeito na educação em direitos 
humanos se insere como protagonista e parte do processo, reconhecendo que 
cada ser humano pode e deve, em todo momento e lugar, ser agente de sua 
história, enquanto indivíduo e enquanto ser social. Educar para os direitos 
humanos significa assumir o direito fundamental de ser sujeito, ser pessoa.  

 A Educação em Direitos Humanos contribui para a formação de novos 
hábitos, valores e atitudes. De acordo com Silva (1995, p. 89) “A educação em 
direitos humanos é uma prática educacional moralmente necessária”. 

5. A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

Educar em direitos humanos, segundo Tuvilla Rayo (2004, p. 182), significa 
combinar aprendizagem, informação, formação e ação, através do adequado 
desenvolvimento intelectual e afetivo das pessoas através de métodos que contribuam 
para fomentar qualidades, atitudes e capacidades que levem o cidadão a adquirir uma 
compreensão crítica dos problemas, resolver conflitos de maneira pacífica, 
desenvolver o senso da responsabilidade social e da solidariedade.  

López, Piera e Krainer (2004, p. 40) propõem um projeto educativo em direitos 
humanos: “na prática, um projeto exige que, através do exercício da autonomia da 
equipe docente e dos grupos de cada escola, se constitua uma vontade coletiva, 
orientações que sirvam efetivamente para uma comunidade particular”.  

Um projeto educativo para tratar dos direitos humanos deve compreender um 
diagnóstico de questões de interesse para os alunos e de suas idéias prévias sobre o 
problema selecionado; a elaboração de um plano de atividades de ensino e de 
aprendizagem; o desenvolvimento do plano; a elaboração de conclusões; a 
comunicação e a difusão da experiência. A elaboração e a execução de um plano de 
ação para a promoção dos direitos; a avaliação da experiência de aprendizagem e o 
mapeamento de novos problemas de direitos humanos. (LÓPEZ, 2004, p. 42).  

Margarida Genevois (apud SILVEIRA, 2007, p. 10) destaca a importância da 
formação de professores enquanto uma das práticas necessárias e relata sua 
experiência orientando cursos de Direitos Humanos: 

Paulo Freire inspirou, acompanhou e sempre apoiou esse 
trabalho, com seu incentivo, organizamos dezenas de cursos de 
formação em Direitos Humanos na rede municipal de São 
Paulo, priorizando os professores, multiplicadores por 
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excelência. Os cursos sempre começam pela valorização da 
dignidade da pessoa humana – cada ser é único e tem direitos 
intrínsecos à sua própria natureza, direitos que são iguais a 
todos, universais, indivisíveis, reclamáveis e inalienáveis. A 
preocupação foi sempre mostrar que existe, sim, uma teoria 
que sustenta a afirmação histórica dos Direitos Humanos, mas 
se ela será estéril sem as garantias concretas (dever do estado 
e da sociedade) e vivência de cada dia.  

Outra ferramenta relevante para a prática da educação em direitos humanos é 
a oficina pedagógica, segundo Candau (1999, p. 23) a oficina pedagógica constitui uma 
estratégia privilegiada para a educação em direitos humanos, considerando que ela 
enfrenta o problema do obstáculo entre teoria e a prática, da socialização e do 
intercâmbio entre os atores, da construção coletiva do conhecimento e do exercício da 
participação. Candau define as oficinas pedagógicas como “espaços de construção 
coletiva de um saber, de análise da realidade, de confrontação e intercâmbio de 
experiências, de exercício concreto dos direitos humanos.” 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dificuldade observada para efetivação dos direitos humanos está no 
distanciamento entre a teoria e prática, entre o que está previsto nos diversos 
instrumentos legais que regulam a matéria e o que realmente acontece nas situações 
cotidianas de exclusão, abandono e discriminação. 

A educação em direitos humanos é resultado de conquistas históricas, não é 
algo pronto e acabado que possa somente ser transmitido, trata-se de uma luta 
constante para manutenção das garantias já alcançadas e a busca por outros direitos 
ainda desrespeitados. 

Nesse sentido, evidencia-se a importância da educação para formar cidadãos, 
pois o simples domínio dos conteúdos educativos de direitos humanos não é suficiente 
para disseminação de uma cultura dos direitos humanos, esta depende da inclusão de 
hábitos, atitudes e práticas diárias construídas socialmente. 

Ademais, a criação de projetos educativos, bem como o incentivo a formação 
docente e o desenvolvimento de oficinas pedagógicas constituem iniciativas 
determinantes para concretização dos direitos humanos. 
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PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORUMBÁ/MS: APROXIMAÇÕES ÀS 
PROPOSIÇÕES DE FLEXIBILIZAÇÕES. 

JOSILENE DA SILVA AUGUSTO227 

 

INTRODUÇÃO 

O debate acerca da universalização do acesso à educação básica tem se 
ampliado nas últimas décadas. As metas estabelecidas em 1990, na Declaração 
Mundial sobre Educação para Todos, foram incorporadas à LDB. Com isso, o Brasil 
assumiu o desafio de planejar a política de inclusão educacional. Segundo Shiroma 
(2002 apud GARCIA 2004, p. 72), “A política de inclusão educacional no Brasil está 
relacionada à reforma educacional operada nos anos 90, articulada em torno de eixos 
tais como currículo, avaliação, gestão, financiamento e formação de professores” 
(grifo nosso). 

Nesse cenário, a política de Educação Especial assume um novo enfoque: o da 
inclusão228, em que os sistemas de ensino devem organizar-se para atender a todos, 
independente das características, interesses e necessidades individuais. A legislação 
educacional nacional brasileira vem sendo pautada por propostas e projetos 
governamentais que atendem às questões político-organizacionais da educação com 
esse intuito. Dentre esses documentos podemos destacar: Parâmetros Curriculares 
Nacionais - Adaptações Curriculares e estratégias para a educação de alunos com 
necessidades educacionais especiais (1998), o Parecer nº. 17, de 17 de agosto de 2001, 
a Resolução nº. 02, de 11 de setembro de 2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais 
para Educação Especial na Educação Básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(2001) e o documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria 
Ministerial Nº 555 - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008). Esses documentos estabelecem caminhos a serem seguidos e ganham 
versões bastante específicas especialmente na área do currículo, a fim de atenderem 
aos alunos com deficiência229 -necessidades educacionais especiais - 230. 

                                                           
227

 Professora Mestre – Professora de series inciais da rede municipal de Corumbá-MS. 
228

 Conceituar inclusão não é uma tarefa simples. O termo gera polêmica por ser dúbio, sob o ponto de 
vista ideológico. Segundo Sawaia (2001, p. 8): “a sociedade exclui para incluir e esta transmutação é 
condição da ordem social desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos estão inseridos de 
algum modo, nem sempre decente e digno, no circuito reprodutivo das atividades econômicas, sendo a 
grande maioria da humanidade inserida através da insuficiência e das privações, que se desdobram para 
fora do econômico”. 
229

 Optamos, em nossa pesquisa, por usar o termo pessoa com deficiência. Porém, quando estivermos 
nos referindo aos documentos, será mantido o termo utilizado neles: na LDB/1996: portadores de 
deficiências; nos documentos mais atuais (o Parecer nº. 17, de 17 de agosto de 2001, a Resolução nº. 02 
de 11 de setembro de 2001 e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 
2001), pessoas com necessidades educacionais especiais; na Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva (2008), alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento (aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
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Os aspectos em que focamos a nossa discussão dizem respeito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
às possíveis modificações nos Projetos político-pedagógicos proporcionados pela 
implantação da Educação Inclusiva, principalmente no que diz respeito ao currículo 
flexível e à adaptação curricular que, segundo esses próprios documentos, são 
condições imprescindíveis  para o acesso ao conhecimento e à permanência com 
sucesso de todos os alunos com ou sem deficiência no ensino regular.  Ponto de 
referência é Lei de Diretrizes e Bases – LDB/96, cujo capítulo V Da Educação Especial, 
no art.59, Inciso I, prevê: “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos” para atender as necessidades de cada aluno (p. 180). 

O campo empírico da pesquisa é a cidade de Corumbá (MS), que no ano de 
2004, passou a ser um dos municípios pólo Programa Educação Inclusiva: Direito à 
Diversidade (2003) e tem recebido professores de sua área de abrangência para as 
capacitações propostas pelo Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade 
(2003), e tem a responsabilidade de atender a 12 municípios de sua abrangência: 
Antonio João, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bela Vista, Bonito, Caracol, 
Douradina, Guia Lopes da Laguna, Ladário, Miranda, Ponta Porã e Porto Murtinho. 

Os aspectos em que focamos a nossa discussão dizem respeito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
às possíveis modificações nos Projetos político-pedagógicos proporcionados pela 
implantação da Educação Inclusiva, principalmente no que diz respeito ao currículo 
flexível e à adaptação curricular que, segundo esses próprios documentos, são 
condições imprescindíveis  para o acesso ao conhecimento e à permanência com 
sucesso de todos os alunos com ou sem deficiência no ensino regular.  

O trabalho de pesquisa realizado teve as seguintes questões norteadoras para a 
investigação:  

 Como o município de Corumbá, em termos de normatização, se preparou para 
atender aos alunos com deficiências no Ensino Regular, já que é um dos 
municípios pólos do Programa Educação Inclusiva (2003): direito à diversidade? 

                                                                                                                                                                          
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 
Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássicos, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 
transtorno desintegrativo da infância (psicose infantil) e transtornos invasivos sem outra especificação) 
e altas habilidades/superdotação (MEC/SEESP, 2008). 
230

 Tradicionalmente, a educação especial tem sido concebida como destinada apenas ao atendimento 
de alunos que apresentam deficiências (mental, visual, auditiva, física/motora e múltiplas); condutas 
típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, bem como alunos que 
apresentam altas habilidades/superdotação. Posteriormente, com a adoção do conceito de 
necessidades educacionais especiais e, mais recentemente, pessoas com deficiências, pessoas com 
transtorno globais de desenvolvimento e pessoas com altas habilidades/superdotação, afirma-se o 
compromisso com uma nova abordagem, que tem como horizonte a Inclusão. Dentro dessa visão, a 
ação da educação especial amplia-se, passando a abranger não apenas as dificuldades de aprendizagem 
relacionadas a condições, disfunções, limitações e deficiências, mas também àquelas não vinculadas a 
uma causa orgânica específica, considerando que, por dificuldades cognitivas, psicomotoras e de 
comportamento, alunos são frequentemente negligenciados ou mesmo excluídos dos apoios escolares. 
(BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica/Secretaria da Educação Especial, 2001 p. 43/44).                                                                     
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 Como as escolas da rede municipal de ensino de Corumbá construíram ou 
estão construindo o seu Projeto político-pedagógico sensível à diversidade?  

 As flexibilizações e adaptações curriculares231 estão previstas nos documentos 
escolares?  

Para tanto, escolhemos trabalhar com os Projetos político-pedagógicos das 
escolas da rede municipal de ensino de Corumbá. A concepção de Projeto político-
pedagógico que permeia esse trabalho, nas palavras de Veiga (1995): “[...] é a essência 
do trabalho que a escola desenvolve no âmbito de seu contexto histórico o que 
significa a singularidade de cada projeto” (p. 9). 

Considerando-se o objetivo geral do trabalho, que é estudar como as escolas 
municipais de Corumbá-MS captam as orientações nacionais a respeito das 
proposições curriculares para a educação especial na perspectiva inclusiva em seus 
documentos, em especial nos seus Projetos Político-Pedagógicos, os objetivos 
específicos estabelecidos foram:  

1-Estudar as políticas nacionais curriculares para os alunos com deficiências, 
com base nos seguintes documentos nacionais Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1996); Resolução nº. 02 de 11 de setembro de 2001, que instituiu as 
Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, ressaltando as 
indicações sobre as questões curriculares. 

2-Estudar os Projetos político-pedagógicos das 15 escolas urbanas da rede 
municipal de ensino, também ressaltando indicações e regulamentações às questões 
curriculares voltadas para a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 

A escolha do Projeto político-pedagógico como instrumento de análise e 
reflexão para a nossa pesquisa justifica-se por compreendermos que tal documento 
deve refletir a realidade escolar, já que a escola tem autonomia (mesmo que esta 
autonomia seja relativa, parafraseando Gadotti, 2003) para elaborá-lo, relacionando-o 
diretamente à identidade da instituição. A importância de a escola construir esse 
documento é reconhecida pela legislação federal, conforme preconizado pela Lei 
9.394/96, em seu artigo 12, inciso I: “elaborar e executar sua proposta pedagógica” 
(BRASIL, 1996). Um dos elementos constitutivos do Projeto político-pedagógico é o 
currículo. 

                                                           
231

  Essa prerrogativa está prevista nos Parâmetros curriculares Nacionais – Adaptações curriculares: 
estratégias para a educação de alunos com necessidades especiais (1998), da seguinte forma: “As 
necessidades especiais revelam que tipos de ajuda, diferentes das usuais, são requeridas de modo a 
cumprir as finalidades da educação. As respostas a essas necessidades devem  estar previstas e 
respaldadas no Projeto Pedagógico da Escola, não por meio de um currículo novo, mas da adaptação 
progressiva do regular, buscando garantir que os alunos com necessidades educativas especiais 
participem de uma programação tão normal quanto possível, mas considere as especificidades que as 
suas necessidades  possam requerer”( p. 34) 
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Para a realização deste estudo, buscou-se uma aproximação entre a legislação 
educacional e os princípios da inclusão, a fim de verificar a convergência de seus 
discursos em relação ao currículo. A política curricular prescreve certos mínimos e 
orientações, de acordo com Sacristán (2000, p. 109): 

[...] é um aspecto específico da política educativa, que 
estabelece a forma de selecionar, ordenar e mudar o currículo 
dentro do sistema educativo, tornando claro o poder e a 
autonomia que diferentes agentes têm sobre ele, intervindo, 
dessa forma, na distribuição do conhecimento dentro do 
sistema escolar e incidindo na prática educativa, enquanto 
apresenta o currículo a seus consumidores, ordena seus 
conteúdos e códigos de diferentes tipos. 

DESENVOLVIMENTO 

Este estudo foi desenvolvido por meio de levantamento, seleção e análise de 
produções bibliográficas (livros, dissertações, artigos de periódicos) sobre escola, 
currículo, educação especial e educação inclusiva, publicadas por autores brasileiros e 
estrangeiros, além da análise de documentos oficiais. 

A análise está fundamentada nos procedimentos da pesquisa documental, de 
modo a apreender os discursos políticos presentes na documentação. Para Garcia 
(2004), 

Os documentos expressam o resultado, num tempo e espaço 
histórico, do embate vivido por diferentes forças sociais; eles 
representam a apropriação, por parte de seus formuladores, de 
conjuntos de ideias, pensamentos, políticas, ações vividas pelas 
diferentes populações. Dentre aquilo que já está presente na 
vida social, os formuladores dessa documentação enfatizam, 
sublinham, focam algumas práticas mais convenientes a um 
projeto social, ganham corpo, formas, conceitos, concepções 
que os sustentam e passam a ser considerados como 
propostas, diretrizes, parâmetros (p. 13). 

 

 

Assim, “a análise documental favorece a observação do processo de maturação 
ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 
mentalidades, práticas, entre outros” (CELLARD, 2008 apud, SILVA, ALMEIDA E 
GUINDANI. p. 2, 2009). Com esse propósito, foi necessário procurar subsídios em 
autores que abordam a análise do discurso, tais como Eni P. Orladi (2009) e Norman 
Fairclough (2001), que contribuíram com uma análise do discurso textualmente 
orientada. 
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Elegeu-se como lócus da pesquisa a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do 
Sul, por ter sido selecionada para desenvolver o Programa Educação Inclusiva (2003): 
direito à diversidade, que materializa a política pública de desenvolvimento de 
sistemas educacionais inclusivos em 168 municípios polos e suas áreas de abrangência.    

   O recorte temporal para a coleta de documentos foi a partir da LDBN 1996 
até 2008, que recebeu o impacto das políticas dos anos 1990, quanto à reforma 
educacional, o que nos possibilitou uma análise das intenções, diretrizes e objetivos 
constantes dos documentos estudados. 

As análises do material coletado são elaboradas a partir da adoção de uma 
visão que ressalta as relações entre a documentação e a organização social de um 
determinado momento sócio-histórico. Portanto, concebemos os documentos como 
produto de um contexto histórico, social e cultural que reflete as ideias de um 
momento histórico. 

Questões sobre currículo, escola, cultura e poder permeiam esse trabalho, na 
contribuição de Sacristan (2000) que traz uma reflexão descritiva dos processos por 
meio dos quais o currículo se transforma em prática pedagógica contextualizada. 

Os estudos de Silva T. (2002) colaboram trazendo a distinção entre as 
teorizações críticas mais gerais e as teorizações centradas de forma mais localizada em 
questões de currículo. Já os estudos Moreira e Silva (1995), T. apontam o papel do 
currículo na produção das desigualdades sociais. O trabalho de Goodson (2008) 
ressalta a importância do currículo no campo da educação e de sua relação com a 
organização social, entrem outros autores.  

Em relação à Educação Especial e educação Inclusiva, as questões sobre 
flexibilizações de currículo e adaptações para os alunos com deficiência são abordadas 
por autores como GARCIA (2004), que traz o debate sobre política de inclusão no Brasil 
articulado com a educação especial. As reflexões de TAVARES SILVA (2008) apontam 
que presença dos alunos com deficiência na escola materializa a necessidade da 
construção de um projeto curricular sensível às diversidades. 

Dialogamos também com autores que discutem a política de educação especial 
na perspectiva inclusiva KASSAR (2002), Glat ( 2008), Laplane (2007), numa tentativa  
de se mesclar ou combinar reflexões  que possam ser pertinentes em relação ao 
objeto de pesquisa.  

Na análise dos documentos nacionais e municipais, deparamo-nos com a 
ênfase no Projeto político-pedagógico, um instrumento elaborado sob a 
responsabilidade da escola, no que se refere ao acesso à escolaridade dos alunos com 
deficiência. Coletamos esse documento nas 15 escolas da zona urbana da rede 
municipal de ensino de Corumbá durante o mês de dezembro de 2009. 

A compreensão sobre política curricular se faz necessária a fim de se tornarem 
claras as intenções que lhes estão ocultas. Segundo Sacristán: “[...] política curricular é 
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toda aquela decisão ou condicionamento dos conteúdos e da prática do 
desenvolvimento do currículo as partir das instâncias de decisão política e 
administrativa, estabelecendo as regras do jogo do sistema curricular” (p. 109). Nesse 
sentido, temos uma política educativa pautada na implementação de uma educação e 
escola inclusiva e consequentemente com um caráter próprio dentro das intenções de 
quem a elabora.   

 Com o intuito caracterizar e contextualizar a proposta nacional de política 
educacional de inclusão dos alunos com deficiência, a Lei 9.394/96 no capitulo V a 
Educação Especial é definida uma modalidade de educação escolar.  

Quadro 01 – Atendimento no ensino regular de alunos com deficiência na Lei Nº. 
9.394/96. 

Artigo 4º, Inciso III 

Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 Nota: Dados trabalhados pela autora. 

O Quadro 01 traz o artigo 4º, inciso III, da LDB (1996), o qual garantindo que o 
ensino aos alunos com deficiência, realizado preferencialmente no ensino regular. 
Historicamente232, o ensino para esses alunos se dava em espaço segregado e agora 
passa ser no ensino regular e quando o documento se refere ao ensino, a priori em 
nosso entendimento, quer dizer matrícula. 

A ação do currículo sempre esteve ligada à função normativa e reguladora, indo 
ao encontro da política e da ideologia estabelecida em determinada época e em 
determinado contexto. No que diz respeito aos alunos com deficiências, em nosso 
entendimento é assegurado o currículo oficial, no entanto deve-se atender ao 
princípio da flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado (BRASIL, 2001, 
p. 33).    O princípio da flexibilização é apontado a partir da terceira coluna, referente 
às adaptações curriculares, situa o atendimento aos alunos com deficiência. 

Quadro 02 – Currículo flexível para alunos com deficiência na LBN/96, Capítulo V Da 
Educação Especial. 

Artigo 59 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais - I – 
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
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 Sobre isso ver Jannuzzi 2006. 
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corresponder às suas necessidades. 

Fonte: Dados trabalhados pela autora. 

A responsabilidade sobre a adaptação curricular é conferida à escola como reza 
artigo 59º. Percebem-se propostas e sugestões flexíveis para o atendimento dos 
alunos com deficiência, destacando a adequação de recursos e procedimentos de 
ensino. Com a alteração do currículo e as metodologias diferenciadas, as adaptações 
curriculares são respostas a serem construídas para as dificuldades dos deficientes 
para o aproveitamento dos conteúdos escolares. 

Outro documento nacional que destacamos é a Resolução CNE/CEB Nº. 2 
/2001, artigo 15. Que coloca a escola em xeque e cabe a ela garantir o acesso e 
permanência dos alunos com deficiência em seu projeto pedagógico e também 
promover as flexibilizações curriculares e adaptações. Como observa Leite (1999); 

 

Configurar e desenvolver o currículo na lógica de projeto 
implica estabelecer relações entre os diversos atores e 
interesses e entre os diversos saberes. Implica encontrar um 
sentido para o que se quer e o que se faz e desenvolver 
processos que tornaram as aprendizagens significativas. Implica 
pensar a educação numa dimensão social e a escola com um 
mandato que não se esgota na instrução, mas que se amplia à 
formação geradora de uma real educação (p.5). 

 

 

Quadro 03 - Outras competências são atribuídas as escolas principalmente no que diz 
respeito ao currículo e à avaliação, na Resolução CNE/CEB Nº. 2 /2001 

Artigo 15 

A organização e a operacionalização dos currículos escolares 
são de competências e responsabilidade dos 
estabelecimentos de ensino, devendo constar de seus 
projetos pedagógicos as disposições necessárias para o 
atendimento às necessidades educacionais especais de 
alunos, respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais 
de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, as 
normas dos respectivos  sistemas de ensino. 
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Fonte: Dados trabalhados pela autora. 

 

 Nesse sentido, o papel da escola vai muito além de cumprir apenas as 
orientações das políticas curriculares, implica no desejo de intervir numa situação e de 
concretizar o desejo de garantir o acesso ao conhecimento sistematizado pelos alunos 
com deficiências. 

A Inclusão dos alunos com deficiência na Rede Municipal de Ensino de Corumbá a 
partir da implementação das garantias legais. 

 Quanto aos documentos municipais, percebemos que busca atender aos 
princípios da proposta da Educação Inclusiva, nesse sentido,Corumbá (MS) teve 
alguns avanços, principalmente nas legislações e também em algumas ações. 
Há conhecimento da legislação acerca das diretrizes nacionais, há formação, 
capacitação continuada e apoio aos professores, além de transportes 
adaptados, acessibilidade - rampas nas 15 escolas da rede - e alguns materiais 
de apoio pedagógico para o atendimento da educação especial no ensino 
regular233. Estes aspectos parecem refletir o compromisso dos gestores frente 
às recomendações governamentais voltadas para as políticas públicas na 
educação inclusiva.  

No tocante às garantias legais o município de Corumbá-MS, em 2007, iniciou a 
elaboração do Plano Municipal de Educação, com publicação em 2009. Ainda em 2007, 
lançou as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e em 2008 elaborou o 
documento da Política Municipal de Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008), com o objetivo de constituir políticas públicas promotoras de uma 
educação de qualidade para todos os alunos.  

No que diz respeito à Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, o 
Plano Municipal de Educação refere-se nas páginas 50 a 58, sobre o diagnóstico, 
diretrizes, objetivos e metas da Educação Especial, atendendo à proposta da Secretaria 
de Educação Especial - SEESP e do Ministério da Educação e do Desporto – MEC, que 
defende que o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais deve 
ser assumido pelas Prefeituras. Sob a tutela dos gestores municipais “cabe a cada 
unidade escolar diagnosticar sua realidade educacional e implementar as alternativas 
de serviços e a sistemática de funcionamento de tais serviços” (BRASIL, 2001). 

Quanto ao documento da escola que é o projeto político pedagógico, apontado 
como um dos mais importantes para a efetivação dos direitos à flexibilidade curricular. 
Destacamos que a orientação para a construção do projeto político pedagógico pela 
escola é garantida na Lei de diretrizes da Educação Nacional 1996, no artigo 12: “os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua proposta pedagógica”. A 
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Fonte: Secretaria Executiva de Educação, Núcleo de Educação Especial. 
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participação dos profissionais da educação, assim como, dos pais dos alunos é 
destacada como um dos princípios da gestão democrática. 

É interessante conceituarmos o que é um projeto político pedagógico, para que 
possamos entendê-lo em sua plenitude. “No sentido etimológico, o termo vem do 
latim projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa lançar para diante. 
Plano, intento, desígnio. Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano 
geral de edificação”. (FERREIRA, 1975 apud, VEIGA, p.12). 

Para tanto, o Projeto Político Pedagógico precisa estar articulado com 
interesses reais e coletivos da comunidade escolar. Assim assumindo o compromisso 
político com a formação do cidadão de acordo com a necessidade da sociedade e no 
aspecto pedagógico. Nas palavras de Veiga (1995): “Na dimensão pedagógica reside a 
possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do 
cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo” (p. 13).  

Não se trata aqui de fazer uma veemente defesa do Projeto Político 
Pedagógico, mas sim, analisar um instrumento que teoricamente garante o acesso ao 
conhecimento, com sucesso de todos os alunos. A compreensão que temos do PPP é 
que ele é um documento vivo, parte integrante da realidade escolar e, portanto, em 
constante transformação. 

Na busca por conhecer o contexto dessas “garantias legais”, propomos a 
análise dos 15 (quinze) Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas Municipais da Rede 
Municipal de Corumbá (MS) aqui representados pelas letras A a O. A elaboração dos 
Projetos Políticos Pedagógicos segue uma orientação da secretaria de educação, mas 
cada escola determina o seu período de vigência: umas o fazem de 2 em 2 anos (é a 
orientação geral da secretaria), outras em 3 em 3 anos. Não há uma padronização do 
período em que as escolas atualizam ou refazem o seu Projeto Político-pedagógico e 
há de se observar que no período de vigência dos projetos político-pedagógicos 
nenhum adendo foi feito. 

Nos projetos Políticos Pedagógicos das escolas de Rede Municipal de Ensino de 
Corumbá (MS), elegemos a caracterização da clientela, currículo e avaliação, como 
centrais para a nossa análise porque traduzem o compromisso da escola de acordo 
com os documentos reguladores234 como garantia da viabilização do processo de 
inclusão, através da flexibilização curricular. Esses três aspectos colaboraram para a 
nossa reflexão sobre as contradições internas, omissões, intenções dos Projetos 
políticos Pedagógicos das escolas da Rede Municipal de Ensino:  

A) A caracterização da clientela - presente nos 15 (quinze) Projetos Políticos 
Pedagógicos, este aspecto possibilita a identificação da comunidade escolar: quem são 
os alunos, quem são os seus pais, onde vivem e como vivem, o que pensam, é o 

                                                           
234 - Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (1996); Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações 
curriculares (1998); As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica( 2001); Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Fundamental ( 2007); Política Municipal de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva ( 2008); Plano Municipal de Educação ( 2009) 
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diagnóstico concreto da realidade escolar. O bairro, a família, a escolaridade dos pais, 
condições sócio econômica, seus valores e cultura, são dados essenciais para que a 
unidade escolar possa organizar o seu trabalho pedagógico, em busca da melhoria da 
qualidade do ensino. 

Com base nessas informações, a escola concebe a organização do seu projeto 
educativo, uma vez que conhecendo os seus alunos estabelece uma relação com o 
contexto social imediato, procurando preservar a visão da totalidade. Nessa 
perspectiva de acordo com Santomé (1996), “[...] questões culturais, trabalhistas, 
econômicas e políticas que são imprescindíveis para alcançar uma compreensão 
adequada da comunidade e do mundo em que vive” (p. 05). Essas informações 
desempenham um importante papel, para que a escola tenha clareza de sua 
finalidade, ou seja, para que possa refletir sobre a sua ação educativa e seus objetivos. 

Dessa forma, a escola constrói um processo educativo coletivo, envolvendo os 
professores, pais, alunos, diretores e coordenadores, daí a importância de se 
estabelecer condições propícias para a construção do seu projeto educativo, que 
segundo Bussmann (1995): “O mundo da educação diz respeito às pessoas e ao seu 
contexto sociocultural, aos sujeitos, aos acontecimentos, aos conflitos de liberdade e 
de decisão e às condições de vida, tanto em plano individual como coletivo” (p. 41).  

A atenção à especificidade da escola reflete o seu compromisso político e 
pedagógico que se desenha na caracterização da clientela, que é a comunidade 
escolar. Neste aspecto, observamos que as escolas retratam a sua comunidade escolar 
privilegiando algumas características que, às vezes, se assemelham e, em outras, se 
diferenciam, tais como: “baixa renda”, “escolarização”, “família desestruturada”. Salvo 
uma ou outra escola que além dessas características, acrescentaram outras: “crianças 
e adolescentes propensos a possibilidades de desenvolver vícios”, “a comunidade 
escolar está centrada na pluralidade cultural” e “alunos vindo da fronteira, da cidade 
de Puerto Suarez – Bolívia. Apenas a escola K não identificou no seu PPP a comunidade 
escolar. 

Ao analisarmos as caracterizações da comunidade escolar das escolas da Rede 
Municipal de Corumbá - MS percebemos a ausência de alunos com deficiência. Não há 
registro de crianças com necessidades educacionais especiais, salvo por uma 
observação na escola “I”: “poucas são as famílias que têm portadores de necessidades 
especiais”. Para verificação dessa situação, levantamos o número de alunos com 
necessidades educacionais matriculados nessas escolas. 

Tabela 01 - Quantitativos de alunos com deficiências nas escolas da rede no período 
de 2001 a 2008. 
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Nº 235 

deficie
ntes 

2001 

Nº  

deficie
ntes 

2002 

Nº  

deficie
ntes 

2003 

Nº 

 
deficie

ntes 

2004 

Nº 

deficie
ntes 

2005 

Nº 

deficiente
s 

2006 

Nº 

deficien
tes 

2007 

Nº 

deficien
tes 

2008 

A 0 0 0 0 0 01 
s/diagnós

tico236 

01 
s/diagn
óstico 

0 1 

s/diagnó
stico 

B 0 0 0 0 01 – 
SD 

01 - SD 01 - SD 01- SD 

01- DM 

C 0 01-DM 01-DM 01- 
DM 

01-DM 

01 – 
SD 

01-DM 

01 – SD 

01- Surdo 

01-DM 

01 – SD 

01- 
Surdo 

01-DM 

01 – SD 

01 – 
Surdo 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 01-DF 01-DF 01-DA 

01-DF 

01-DA 

01-DV 

01-DF 

01-DA 

01-DV 

01-DF 

01- DA 

01-DV 

01-DF 

01-DA 

01- DV 

01-DF 

01-DA 

02-DV 

01-DF 

F 0 0 0 0 01-DM 02-DM 02-DM 02-DM 

01-
BAIXA 
VISÂO 
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 Dados fornecidos pelas secretarias das escolas, através da ficha de requerimento de matrícula dos 
alunos com NEE. Nesse documento foi possível averiguar o ano em que o aluno entrou na escola e se foi 
transferido, qual escola de origem e o tipo de deficiência. 
236

 Esses alunos são identificados pela escola como deficientes, mas não consta em suas pastas nenhum 
laudo médico. Diferenciam-se dos demais, que possuem em suas pastas diagnósticos, laudos e 
avaliações identificando as deficiências.  
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G 0 0 01-
CEGO 

01-DF 

02-DF 01 – 
DM 

01-
CEGO 

02-DF 

01-DM 

01-CEGO 

02-DF 

01-DM 

01-
CEGO 

02-DF 

01-DM 

01-
CEGO 

02-DF 

H 0 0 0 0 01-SD 01- SD 01-SD 01-SD 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 

J 0 01-DM 01-DM 01-DM 02-DM 

01-DA 

02-DM 

01-DA 

01-PC 

02-DM 

01- DF 

01-DA 

01-PC 

01-DF 

03-DM 

01-DV 

01-DA 

01-PC 

 

K 0 0 01-DM 02-DM 02-DM 

01-DV 

02-DM 

01-DV 

02-DM 

01-DV 

01-DM 

         

L 0 0 0 0 02-DM 

02-DA 

01-
BAIXA 
VISÃO 

02-DM 

02-DA 

01-BAIXA 
VISÃO 

01-DM 

02-DA 

01-
BAIXA 
VISÃO 

01- 
CEGO 

01-DM 

02-DA 

01-
BAIXA 
VISÃO 

01-
CEGO 

M 01-DA 

02-DM 

02-DA 

03-DM 

02-DA 

03-DM 

03-DA 

03-DM 

04-DA 

03-DM 

05-DA 

03-DM 

07-DA 

02-DV 

08-DA 

02-DV 
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01-DV 01-DV 01-DV 01-DV 01-DV 04-DM 05-DM 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 0 0 0 0 0 0 0 02- TGD 

02-DA 

01-
Dmult. 

01 - DF 

Fonte: Ficha de requerimento de matrícula dos alunos com NEE das escolas. DA: 
Deficiência auditiva; DM: Deficiência Mental; DF: Deficiência Física; PC: Paralisia 
Cerebral; SD: Síndrome de Down; Dmult: Deficiência Múltipla; TGD: Transtorno Global 
de Desenvolvimento; SD: Sem diagnóstico. 

 

 Numericamente e, de fato, eles existem e estão matriculados no ensino 
regular da rede municipal de Corumbá, como comprova a tabela acima. Conhecer a 
realidade em que vivem os alunos da escola, sua história de vida, ou seja, conhecer 
além dos seus portões significa buscar compreender que expectativas a comunidade 
em geral têm em relação à escola é também reconhecer que os agentes (alunos, 
professores e pais) dessa comunidade podem contribuir para melhorar a prática 
educacional. 

B) Currículo - para análise deste aspecto, procurei nos Projetos Políticos 
Pedagógicos trechos que abordavam a questão do currículo flexível e da adaptação 
curricular. Esses termos não foram identificados nos referidos Projetos Políticos 
Pedagógicos. Buscamos, então, identificar como os Projetos Políticos Pedagógicos 
tratam o método utilizado em sala e o trabalho pedagógico proposto e recortamos o 
trecho comum a todas as escolas que orienta:  

Será levada em consideração a realidade de cada patologia, 
sendo em comum acordo, pelos profissionais envolvidos, a 
determinação do método de atuação em sala de aula; a 
caracterização e classificação do aluno com necessidades 
especiais se fazem necessários para definir a metodologia 
curricular e como consequência, o seu processo educativo; o 
trabalho pedagógico se desenvolverá no âmbito escolar dentro 
e fora a sala de aula, através das relações sociais, no qual todo 
conhecimento emerge de uma construção pessoal e social, 
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sendo que os alunos têm um papel ativo e compartilhado. (p. 
38, escola D)  

Embora os Projetos Políticos pedagógicos não tragam um item específico sobre 
“currículo flexível” ou “adaptação curricular”, em nosso entendimento este pequeno 
trecho aborda esses aspectos ao propor um “processo educativo” e uma “metodologia 
curricular” considerando a “realidade de cada patologia”.  

O currículo voltado para os alunos com deficiência, que é o foco de atenção 
neste trabalho, parece ser um dos aspectos menos considerados pelas escolas. 
Pensávamos encontrar nos Projetos Políticos Pedagógicos atenção especial aos alunos 
com deficiências, no entanto, encontramos apenas alguns indícios sobre currículo 
ainda de modo idêntico em todos os projetos analisados. Essa pouca atenção ao 
currículo desconsidera a sua importância como um elemento constitutivo da 
organização escolar (VEIGA 1995): “O currículo não pode ser separado do contexto 
social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado” (p, 
27).  

 As orientações sobre o currículo feitos nos documentos especificamente para a 
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva não foram contemplados; 
encontramos apenas uma referência sobre o atendimento aos alunos com deficiência 
no trecho que retiramos, que em nosso entendimento é uma tentativa de traduzir o 
currículo e a avaliação na concepção das escolas, na perspectiva inclusiva. Não há 
referência sobre currículo flexível e muito menos sobre adaptação curricular.   

 Considerando que a questão sobre a flexibilidade curricular sustenta as 
políticas de inclusão educacional de alunos com deficiência, vários estudiosos da 
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, debruçam-se sobre esse 
fenômeno, Leite (1999); Silva, F, (2008); Mantoan (2003) entre outros. Como lembra 
Silva, F (2008); 

Existe uma situação bastante conhecida no universo da 
escolarização dos deficientes que consiste na organização de 
estratégias e procedimentos que, segundo grande parte da 
literatura especializada e de propostas de ação pedagógica, 
têm por objetivo assegurar que o processo de ensino e 
aprendizado ocorra com qualidade, considerando-se suas 
limitações (p. 182). 

Apesar da ênfase dos documentos orientadores sobre a questão curricular, 
flexibilidade e adaptação como condições inerentes para o acesso dos alunos com 
deficiência ao conhecimento, esse aspecto não consta de maneira clara e objetiva nos 
Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas da Rede Municipal pesquisada. Talvez essa 
questão sobre flexibilidade curricular fique apenas a cargo do professor, sem 
envolvimento da escola como um todo. Nesse sentido alerta Góes (2007), a escola 
corre o risco de tornar a presença dos alunos com deficiência como acessória, sem 
afetar o projeto da escola, o que se reflete na realização de pequenos ajustes aos 
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alunos e na atribuição dessa responsabilidade quase exclusivamente ao professor 
(p.69). 

C) Avaliação - a análise desse aspecto contribuiu para verificar como as escolas 
tratam as avaliações dos alunos com deficiência, que segundo os documentos 
orientadores, é indispensável suprimir o caráter classificatório de notas e de 
provas e substituí-los por uma visão diagnóstica da avaliação escolar. 

 

[...] a ênfase deverá recair no desenvolvimento e na 
aprendizagem do aluno, bem como na melhoria da instituição 
escolar, onde a avaliação é entendida  como processo 
permanente  de análise  das variáveis que interferem  no 
processo de ensino  e aprendizagem, para identificar  
potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e as 
condições da escola para responder a essas necessidades [...] 
(Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica,BRASIL, 2001, p. 34) 

Desse modo, a compreensão acerca da avaliação precisa constar nos Projetos 
Políticos Pedagógicos das escolas, mas o que encontramos em todos os projetos foi a 
avaliação definida como: “Contínua, sistemática e integral, ao longo de todo o 
processo ensino-aprendizagem, observando-se o comportamento do aluno nos 
domínios cognitivo,afetivo e psicomotor, através de diferentes técnicas e 
instrumentos” . Das 15 escolas, 14 (quatorze) tratam a avaliação da mesma forma para 
todos os alunos. Apenas escola “L” traz alguns elementos diferentes na forma de 
avaliar: “um instrumento para medir a aquisição do conhecimento”, “elemento 
integrador”, “um instrumento que subsidia”, “investigativo”, “contínuo”, ‘sistemático”.  

Apesar da existência de uma legislação federal e municipal – citada e discutida 
neste trabalho e que normatiza a orientação curricular para os alunos com deficiência, 
verifica-se que nos projetos Políticos Pedagógicos das escolas da Rede Municipal de 
Ensino, essa proposição é negligenciada. Verificamos que das 15 escolas da rede 12 
possuem alunos com diferentes deficiências matriculados; no entanto, eles não estão 
identificados na “caracterização da clientela” dos Projetos analisados.  

CONSIDERAÇÕES 

A proposta de escola inclusiva, traduzida pelos documentos orientadores, 
sinaliza que as respostas às necessidades pedagógicas de todos os alunos devem ser 
realizadas no mesmo espaço (escola, sala e outros) por meio de atividades comuns, 
embora adaptadas, garantidas e observadas no projeto da escola. Essa atenção sobre 
as condições (garantias) previstas em todos os documentos orientadores para o 
atendimento dos alunos com deficiência está contemplada nos Projetos Políticos 
Pedagógicos, porém de forma padronizada. 
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Essas informações requerem maior atenção e suscitam alguns 
questionamentos: Por que os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Corumbá (MS) não registram os alunos com deficiência? Por 
que todos os Projetos trazem o mesmo texto quando se referem às possíveis 
modificações curriculares para atender à diversidade? As escolas não se consideram 
aptas a fazer tal adaptação?  

Os alunos “incluídos” continuarão a existir apenas estatisticamente nas matrículas? 
Esses alunos estão negados e silenciados pela escola? Maciel, Oliveira, Lobo, Maciel e 
Kassar (2008) apontam em seu trabalho a “invisibilidade” desses alunos nas escolas da 
Rede Municipal de Ensino de Corumbá – MS (foram três escolas pesquisadas); 

Ao voltar o olhar para os depoimentos lembramo-nos de que, 
em nenhum momento, falou-se em currículo ou em adaptações 
que devem/deveriam ser realizadas sob a responsabilidade do 
professor. O foco voltou-se para a estrutura física das escolas (e 
sua inadequação) e para o material escolar (ou a ausência 
dele). Ao voltar o olhar para o cotidiano das salas de aulas, 
verificou-se que, muitas vezes, as aulas transcorrem como se 
não estivessem presentes alunos com necessidades 
educacionais especiais (p. 14). 

No bojo dessa discussão sobre o a “invisibilidade” dos alunos com deficiência 
em contraste com todo o aparato legal aqui apresentado, buscamos estudos que 
sinalizam alguns caminhos de reflexão sobre esse fenômeno chamado “inclusão” nas 
contradições da sociedade capitalista. Kassar, Arruda e Santos (2006); 

Numa sociedade que proclama a igualdade, a solidariedade, a 
justiça entre os homens, na qual todos são livres para vender 
sua força de trabalho, ele pode ser o portador de necessidades 
especiais ou apenas o educando com necessidades educativas 
especiais (p. 107).  

A lógica da sociedade do capital é que todos podem vender a sua força de 
trabalho- inclusive os deficientes – nesse sentido todos são iguais (guardando as 
devidas especificidades) e estão disponíveis no mercado, como vendedores de força de 
trabalho e como consumidores. A proposta de “inclusão” é a resposta que a escola 
contemporânea assume nesse contexto. Outro dado significativo é a relação custo-
benefício; educar237 esses indivíduos com deficiência tem um custo menor para o 
governo do que mantê-los assegurados pelo resto da vida: “embora o custo da 
educação especial seja maior do que o da educação regular, o retorno para a 
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 O sentido de educar nesse momento que dizer nas palavras de Freitag (1986): “Assim a escola, na 
medida em que qualifica os indivíduos  para o trabalho , inculca-lhes uma certa ideologia que os faz 
aceitar a sua condição de classe, sujeitando-os ao mesmo  tempo ao esquema de denominação 
vigente.Essa sujeição é, por sua vez, a condição  sem a qual a própria qualificação  para o trabalho  seria 
impossível”. (p. 34) 
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sociedade é grande em termos sociais e econômicos”. (GALLAGHER, IN: INEP 1973, 
p.99, apud ARRUDA, KASSAR E SANTOS, p.111, 2006). 

Essa reflexão aparece nos estudos de Frigotto (1984) que defende a teoria do 
capital humano: “A educação, então, é o principal capital humano enquanto é 
concebida como produtora de capacidade de trabalho. Nesse sentido é um 
investimento como qualquer outro” (p. 40). Diante disso entendemos que a escola 
esta ligada a uma ideologia política e econômica na qual se configuram as relações de 
poder.  

Talvez esse estranhamento causado pela “(in) visibilidade” dos alunos com 
deficiência nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas da Rede Municipal de Ensino 
de Corumbá - MS não seja apenas mais um dos elementos de distinção, mas parece 
também impor formas legítimas de seleção e classificação desses alunos com 
deficiências.  

Como na nossa análise nos propusemos tratar basicamente da política 
educacional oficial, a conceituação de Estado e as funções a ele atribuídas têm peso 
fundamental. Neste sentido, procura-se por um lado a análise das políticas 
educacionais enquanto fenômeno contemporâneo do Estado capitalista, e por outro, o 
campo alvo de execução das mesmas, na tentativa de apreender o real movimento das 
forças sociais em determinado momento histórico. 

Shiroma, Morais e Evangelista (2004) esclarecem que as políticas públicas, 
particularmente as de caráter social, são cingidas pelas lutas, pressões e conflitos entre 
elas. Assim, não são neutras ou frutos de iniciativas abstratas, mas estrategicamente 
empregadas no decurso dos conflitos sociais expressando, em grande medida, a 
capacidade administrativa e gerencial para implementar decisões de governo. 

Por isso mesmo, uma análise das políticas sociais se obrigaria a 
considerar não apenas a dinâmica do movimento do capital, 
seus meandros e articulações, mas os antagônicos e complexos 
processos sociais que com ele se confrontam. Compreender o 
sentido de uma política pública reclamaria transcender sua 
esfera específica e entender o significado do projeto social do 
Estado como um todo e as contradições gerais do momento 
histórico em questão. (p. 9)  

Diante dessas considerações apontadas, na tentativa de apreender o 
movimento da sociedade contemporânea em sua complexidade no que tange à 
educação e principalmente no que diz respeito aos alunos com deficiência, nos 
atentamos para esses fios “invisíveis” que perpassam toda uma rede de relações, que 
vai desde propaganda intensiva na mídia238 a leis formuladas de acordo com os 
interesses da classe dominante traduzidos em sua concepção de mundo. 
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 O que propaga a grande mídia “Ser diferente é normal” dentre outras chamadas. 
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Um exemplo que podemos citar é a mudança que observamos nos documentos 
oficiais no que diz respeito os sujeitos “beneficiários” da ação inclusiva. Até 
recentemente eram identificados como: excepcionais, cretinos, retardados, 
portadores de deficiências entre outros. Hoje, esses indivíduos aparecem na categoria 
dos sujeitos que fazem parte ou pertencem à diversidade, ideologicamente não estão 
mais excluídos agora fazem parte de um grupo. 

Outra questão que não podemos deixar de abordar é sobre o papel que a 
escola cumpre neste contexto. Segundo Saviani (1998, p.44), a escola tem limitações, 
mas também contradições e isso faz com que a escola consiga criar possibilidades, a 
contra-hegemonia.  

Dessa forma, a contradição é uma característica que se traduz em práticas 
diversas, mas que representa possibilidade de intervenção e de participação social de 
pessoas com necessidades educativas especiais. A escola e o processo de inclusão de 
sujeitos com necessidades educativas especiais seguem a lógica do mercado, mas é 
uma das possibilidades desses sujeitos de melhorarem suas condições concretas de 
vida. 
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RESUMO: 

O presente artigo tem a intenção de propor uma educação dos direitos humanos, sob o 
prisma do filósofo francês Michel Serres (1930-). O mesmo pretende pensar 
transversalmente, a partir do método epistemológico, a categoria “sociedade 
pedagógica”, levando em consideração o indivíduo atual e sua educação cultural, 
frente aos conceitos: “sociedade disciplinar” e “sociedade de controle”. Seguiremos por 
este viés: procuraremos realizar uma reflexão sobre a sociedade como indissociável de 
uma reflexão sobre a educação do indivíduo. Para efeitos metodológicos, dividiremos 
nossa análise conceitual em três momentos: em um primeiro momento, debruçar-nos-
emos sobre a sociedade disciplinar, a partir do método genealógico de Michel Foucault 
(1926-1984), suas reflexões sobre o sujeito nos séculos XVIII e XIX e sua relação com o 
poder. Em um segundo momento, o enfoque sobre a sociedade de controle, presente 
no post-scriptum de Gilles Deleuze (1925-1995) nos colóquios e comentários sobre os 
textos de Foucault. Num terceiro momento, apresentaremos a proposta 
contemporânea para uma sociedade pedagógica, segundo o olhar crítico de Michel 
Serres. Por fim, a educação dos e aos direitos humanos como itinerário pedagógico e 
contínuo, possibilita aos indivíduos brasileiros, viverem culturalmente, segundo Serres, 
neste “caldeirão de raças” chamado Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

“[...] Num deserto de ideias lúcidas e 
opiniões honradas, a gente precisa 
tentar, com amor e coragem, abrir 
caminhos, portas, janelas e ajudar a 
mudar as coisas que podem ser 
mudadas”.  Lya Luft 

Na atual conjuntura social, política e econômica, falar em educação do 
homem pós-moderno configura-se enormes divergências, no que se refere às linhas de 
pensamento educacional e consequentemente, autores e obras. Em nenhuma época 
da história do Ocidente, os homens se preocupam tanto com a temática da educação. 

Hodiernamente, falar em educação significa: formar o homem para que 
possa viver na\em sociedade. Eventualmente que, os sistemas educacionais estão em 
maior grau de proporção entrelaçados com a cultura vigente: capitalista-global, que 
reproduz um slogan de “educação ou preparação para o mercado de trabalho”. Como 
se o conceito etimológico da mesma ficasse a margem dos grandes detentores dos 
meios de comunicação social. 

Retornemos a Grécia Antiga, berço da civilização ocidental de pensamento 
e aprenderemos que a palavra educação é oriunda de “Paídeia”. O verbo grego Paídos, 
traduz-se por criança. Nesse sentido, educar, significava “conduzir a criança pelas mãos 
em tempo integral”. Tarefa essa, que era confiada com autoridade pelos pedagogos, 
num processo cultural e contínuo de acordo com o ciclo vital do cidadão grego, com 
finalidade última: atingir na idade adulta o pleno amadurecimento intelectual e físico. 

Na cultura romana o termo educação adquiriu outra conotação. No 
dicionário de língua latina, ‘educação’ traduz-se por educcere, que significa 
literalmente “tirar de dentro”. Nesse aspecto, educar significava para a cultura romana 
um esforço pessoal na prática rigorosa de si mesmo, no intuito de modelar-se, na 
forma mais bela de uma obra de arte. 

Após breve introdução, o objetivo primordial deste texto é discutir o 
problema da educação do homem vinculado à sociedade e sua cultura. Para efeitos 
simplesmente metodológicos, dividiremos nossa análise conceitual em três partes. No 
primeiro tópico, caracterizaremos segundo o pensamento foucaultiano, o sujeito na 
sociedade e sua relação com o poder. No segundo tópico, enfatizaremos a descrição do 
sujeito na sociedade, segundo a perspectiva deleuzana. E no terceiro tópico, 
demonstraremos a proposta educacional do indivíduo, na sociedade contemporânea, 
sob o prisma serriano. 

Nosso método de abordagem consiste, como já mencionamos no resumo, 
num “deslocamento de eixo epistemológico” das três categorias, a saber: “sociedade 
disciplinar”, “sociedade de controle” e “sociedade pedagógica”. A discussão teórica 
sobre a filosofia da educação e seus diferentes modelos filosóficos justifica-se, então 
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por iluminar os diversos campos educacionais e suas práticas políticas e pedagógicas. 
Pois, “o que me parece consensual é a necessidade de se reinventar a educação 
escolar” (CANDAU, 2005, p. 28). 

O foco no sujeito, no âmbito da educação, revela que o mesmo é o 
principal protagonista do modelo educacional. Com isso, afirmamos que o sujeito 
ocupa papel importante na educação. No intuito de propor uma nova transformação 
nos modelos educacionais existentes, urge a consciência crítica da necessidade de uma 
nova educação. Pois, acentua VEIGA, Neto, (2003, p. 110), 

Sentimos que a escola está em crise porque percebe que ela 
está cada vez mais desenraizada da sociedade [...] A educação 
escolarizada funcionou como uma imensa maquinaria 
encarregada de fabricar o sujeito moderno. [...] Mas o mundo 
mudou e continua mudando rapidamente sem que a escola 
esteja acompanhando tais mudanças. 

 

Tendo em vista aos efeitos da globalização, faz necessário pensarmos nossa 
concepção de educação, bem como analisarmos de que forma as modificações 
socioculturais abalam as práticas educacionais e o cotidiano dos educandos. 

2. MICHEL FOUCAULT E A “SOCIEDADE DISCIPLINAR” 

Para subsidiar nossa afirmação, encontramos respaldo no pensamento de 
Michel Foucault (1926-1984), herdeiro da tradição teórica do Estruturalismo, crítico 
audacioso das instituições239, do racionalismo e das formas hegemônicas de saber e 
poder. Michel Foucault, em seus segundos escritos preocupa-se com o sujeito e sua 
formação, de modo mais complexo, em meio às relações de poder estabelecidas entre 
ambos: método genealógico. Mediante afirmativa acima nos interrogamos: Como o 
sujeito humano entrava nos jogos de verdade? Como o sujeito entra em contato com a 
realidade e assimila uma determinada verdade? 

As instituições criam nos sujeitos verdades por meio de dispositivos. O que 
é um dispositivo? Para (FOUCAULT. Apud. TERTO, 2013, p. 87): 

O dispositivo, entre outros aspectos, refere-se a um conjunto 
de elementos que abarcam desde discursos a instituições, 
organizações arquitetônicas, leis, enunciados científicos, etc, 
cuja «função» estratégica ou política, é ser o elemento 
imprescindível para a manutenção de uma forma de 

                                                           
239

 “As instituições não são fontes ou essências, e não possuem nem essência nem 

interioridade. Elas são práticas, mecanismos operatórios que não explicam o poder, pois que 
supõem os seus relacionamentos e contentam-se em ‘fixá-los’, segundo uma função 
reprodutora e não produtora” (Deleuze, 1987, p. 105-6). 
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dominação. 

Através dos dispositivos os sujeitos entram em jogo com a verdade. E estas 
verdades na maioria das vezes, contidas nas instituições escolares, cuja finalidade é 
estabelecer relações de poder (educador) e o controle do sujeito (educando). O que 
são as relações de poder? Esclarece Foucault, (1984, p. 08), com plausibilidade: 

Quase não emprego a palavra poder, e se algumas vezes o faço 
é sempre para resumir a expressão que sempre utilizo: as 
relações de poder. Mas há esquemas prontos: quando se fala 
de poder, as pessoas pensam imediatamente em uma estrutura 
política, em um governo, em uma classe social dominante, no 
senhor diante do escravo etc. Não é absolutamente o que 
penso quando falo das relações de poder. Quero dizer que, nas 
relações humanas, quaisquer que sejam elas – quer se trate de 
comunicar verbalmente, como o fazemos agora, ou se trate de 
relações amorosas, institucionais ou econômicas –, o poder está 
sempre presente: quero dizer, a relação em que cada um 
procura dirigir a conduta do outro. São, portanto, relações que 
se podem encontrar em diferentes níveis, sob diferentes 
formas; essas relações de poder são móveis, ou seja, podem se 
modificar, não são dadas de uma vez por todas. 

Com isso, as relações de poder são executadas por meio de verdades. 
Acentua SILVA, Saly, (2013, p. 02), que [...] “o poder é pensado como uma questão dos 
aparelhos e instituições; é o encontro de ‘relações, ‘saberes’ e ‘subjetividades’. O poder 
é uma constelação que aparece em alguns lugares, apresentando caráter múltiplo e 
dispersivo”. Foucault analisa as estruturas de saber-poder sobre os sujeitos. Ele mesmo 
ressalta que, 

essas relações de poder são, portanto, móveis, reversíveis e 
instáveis. Certamente é preciso enfatizar também que só é 
possível haver relações de poder quando os sujeitos forem 
livres. [...]. Portanto, para que se exerça uma relação de poder, 
é preciso que haja sempre, dos dois lados, pelo menos uma 
certa forma de liberdade”.[...]se há relações de poder em todo 
o campo social, é porque há liberdade por todo lado 
(FOUCAULT, 1984, p. 08). 

Foucault fala do duplo aspecto do poder: a parte visível e a invisível. A 
visibilidade do poder são as instituições, as disposições das máquinas, como formas 
terminais.  Para (BURBULES e RICE, 1993, p. 42), “as relações de poder existentes na 
sociedade e na sala de aula impedem que muitos falem livremente”. Ou seja, o 
“dispositivo” é aquilo que fica invisível no interior do qual circulam novas intensidades 
de poder. Porém, “[...] esses jogos de verdade não se referem mais a uma prática 
coercitiva, mas a uma prática de auto formação do sujeito” (FOUCAULT, Michel, 1984, 
p. 11). Nesse sentido, afirma Foucault: 
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Saber-poder são as duas faces de um mesmo processo que 
produz o sujeito normalizado, não só na rede carcerária, como 
na arte de educar ou curar, na empresa, fábrica, exército, onde 
a técnica do “exame” molda o indivíduo que se torna “objeto” 
de um conhecimento possível, ocorrendo intensificação de 
dispositivos de normalização e necessidade de novas regras 
estratégicas (FOUCAULT, 1984, p. 22). 

Parafraseando o pensamento foucaultiano, onde há relações humanas 
existem relações de poder. Foucault (1984, p. 14), ainda acentua, que, “[…] quanto 
mais o jogo é aberto, mais ele é atraente e fascinante”. O pensador contemporâneo 
traz em seu esboço um método de abordagem genealógico e crítico da educação 
ocidental. Diante de tal estudo, podemos reafirmar que a educação é objeto de 
desfruto nas relações humanas, nos jogos de saber e poder, e, principalmente, nos 
discursos linguísticos decodificados pelas massas, presentes nos “regimes ou jogos de 
verdade”. 

O problema político essencial para o intelectual não é criticar 
os conteúdos ideológicos que estariam ligados à ciência ou 
fazer com que sua prática científica seja acompanhada por uma 
ideologia justa, mas saber se é possível constituir uma nova 
política da verdade. O problema não é mudar a ‘consciência’ 
das pessoas, ou o que elas têm na cabeça, mas o regime 
político, econômico, institucional de produção da verdade 
(FOUCAULT, Michel, 1979, p. 14). 

Neste sentido, os dispositivos entram no cenário educacional, recaindo 
sobre a alteração da própria subjetividade individual e coletiva dos sujeitos à margem 
dos detentores do conhecimento, da “verdade”, estabelecidas nas instituições. Para 
Foucault (2008, p. 398), “o sujeito é uma invenção cuja data recente a arqueologia de 
nosso pensamento mostra facilmente. E talvez o fim próximo”.  

3. GILLES DELEUZE E A “SOCIEDADE DE CONTROLE” 

O pensamento de Gilles Deleuze (1925-1995), segue a mesma linha das 
interpretações foucaultianas, sobre a “sociedade de controle” e consequentemente, as 
formas exaustivas de poder na vida cotidiana dos sujeitos. Se para Foucault, o poder se 
divide em micro poder com mais força e intensidade sobre a superfície dos corpos 
humanos, para Deleuze a “sociedade disciplinar” do século XX, confere uma ideia de 
confinamento. Onde, 

o indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro, 
cada um com suas leis: primeiro a família, depois a escola 
("você não está mais na sua família"), depois a caserna ("você 
não está mais na escola"), depois a fábrica, de vez em quando o 
hospital, eventualmente a prisão, que é o meio de 
confinamento por excelência. 
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Nota-se no fim da citação acima, que Deleuze retoma as reflexões feitas 
por Foucault, em Vigiar e Punir, sobre as formas de poder exercidas na prisão, que 
parafraseando Deleuze é o meio de confinamento por excelência. Assim, afirmava 
Michel Foucault (1987, p. 320), em sua obra Vigiar e Punir: 

Nossa sociedade não é de espetáculos, mas de vigilância; sob a 
superfície das imagens, investem os corpos em profundidade; 
através da grande abstração da troca, se processa o 
treinamento minucioso e concreto das forças úteis; os circuitos 
da comunicação são os suportes de uma acumulação e 
centralização do saber; o jogo dos sinais define os pontos de 
apoio do poder; a totalidade do indivíduo não é amputada, 
reprimida, fabricado, segundo uma tática das forças e dos 
corpos. Somos bem menos gregos que pensamos. Não estamos 
nem nas arquibancadas nem no palco, mas na máquina 
panóptica, investidos por seus efeitos de poder, que nós 
mesmos renovamos, pois somos suas engrenagens. 

Gostaríamos de propor uma análise mais detalhada, sobre a sociedade de 
controle. Porém, achamos melhor uma reflexão voltada para os meios educacionais, 
como sendo úteis para nossa eventual discussão. Pois, vivemos sob o império da 
vigilância e do controle. A cultura moderna inventou e vendeu a ideia de que nós 
somos livres. Nossa sociedade é feita de vigilância a todo instante (câmeras digitais, 
escoltas policiais, códigos, etc). 

A saída para tal vigilância, ressalta Michel Foucault, “encontra-se numa 
ontologia do presente”, ou seja, numa reflexão crítica da atualidade e de nós mesmos, 
perante tais discursos sobre educação, numa “articulação criativa entre sujeitos 
diferentes e autônomos” (FLEURI, 1998, p. 49). E a pergunta é: até que ponto isso é 
possível ao indivíduo? 

Esta pergunta nos parece oportuna, diante do problema da educação. 
Consonante a essa afirmativa, Dutra (2003, p. 136) contribui para essa reflexão: 

As salas de aula, especialmente as práticas de letramento 
escolar que aí se desenvolvem, constituem-se em espaços 
singulares para que tais significados possam ser negociados, 
contestados e re-construídos pelos (as) alunos (as) em práticas 
discursivas [...]. 

Assim, para Michel Foucault como para Gilles Deleuze, a educação deve ser 
socialmente construída na liberdade do sujeito. Diante de tal afirmativa acima nos 
interrogamos: Como falar em\de educação numa sociedade altamente programada 
pelo poder disciplinar? 

4. MICHEL SERRES E A “SOCIEDADE PEDAGÓGICA” 
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O pensador francês Michel Serres (1930) urge em responder essa 
problemática educacional, abordada nos dois primeiros tópicos acima. Serres dirige 
seu olhar para a educação do indivíduo presente no processo cultural, na tentativa de 
responder aos modelos sociais de “disciplinamento e controle”. Modelos esses usados 
não somente nos séculos XVIII, XIX, XX, que foram elencados por Michel Foucault e 
Gilles Deleuze. (tortura, penalidades, vigilância, etc.). Mas será que ainda hoje existem 
modelos de repressão educacional em pleno século XXI? 

Nesse sentido, a proposta de Michel Serres é consistente no âmbito 
educacional. Ele propõe a passagem de uma sociedade, “disciplinar e de controle”, 
para uma “sociedade pedagógica”, onde o indivíduo não mais viva sob a penalidades 
dos regimes, mas sob a ótica pedagógica. Por sociedade pedagógica, Serres (2013, p. 
05) define que: “pode buscar informações em novas fontes, que fazem com que, de 
forma paradoxal, os novos saibam mais que os antigos. É isso que eu chamo de 
sociedade pedagógica”. Nesta ótica Serres rompe com o modelo clássico de educação. 

A sociedade pedagógica que Serres definiu, diz respeito à passagem para 
compreender o mundo contemporâneo por meio da comunicação. As transformações 
que a era digital tem causado na vida das pessoas e, 

já envelhecido, nosso mundo das comunicações está parindo, 
neste momento, uma sociedade pedagógica, a das nossas 
crianças, onde a formação contínua acompanhará, pelo resto 
da vida, um trabalho cada vez mais raro. As universidades à 
distância, em toda a parte e sempre presentes, substituirão os 
campi, guetos fechados para adolescentes ricos, campos de 
concentração do saber. Depois da humanidade agrária vem o 
homem econômico, industrial; avança uma era, nova, do 
conhecimento. Comeremos saber e relações, mais e melhor do 
que vivemos a transformação do solo e das coisas, que 
continuará automaticamente (SERRES, Michel, 1995. p. 55). 

Aqui a cultura aparece como papel importante no processo educacional. 
Pois, a cultura pode mortificar ou realizar esse desejo. Michel Serres (2013, p. 02), 
entende que “a cultura é tanto o trabalho da terra quanto o conhecimento 
intelectual”. Em seu livro: O Terceiro Instruído, Serres aborda a temática educacional e 
a questão da mestiçagem cultural. Parafraseando Serres, o Brasil é o único país do 
mundo em que se encontra um pouco de todas as culturas: “caldeirão de raças”. Com 
isso, afirmamos que a educação dos e aos direitos humanos, aparece entrelaçado na 
maneira de viver e agir de um determinado povo, acompanhado os desenvolvimentos 
tecnológicos. Segundo Michel Serres, o fenômeno da comunicação revolucionou o 
mundo. E a pergunta é: e agora o que vamos fazer? É possível criarmos uma nova 
sociedade com uma nova configuração de mentalidade que respeite as várias 
identidades? 

Michel Serres dirige um olhar positivo sobre as eventuais transformações 
do século XXI e nos aponta que as novas tecnologias trazem consigo: novas formas e 
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modelos desafiadores de educação. Segundo tal é impossível revertermos o processo 
dos meios de computação social. No entanto, o desafio existe para ser superado com 
êxito, a fim de alcançarmos o começo de outra humanidade. 

 BREVES CONSIDERAÇÕES 

Ao término deste trabalho, gostaríamos de dizer que, este artigo não tem a 
menor pretensão de encerrar a temática abordada nessas poucas páginas. 

Porém, no intuito de propor uma educação dos direitos humanos, á luz 
epistemológica de Michel Serres, delimitamos por meio de uma análise conceitual os 
seguintes termos: “sociedade disciplinar”, “sociedade de controle”, “sociedade 
pedagógica”. 

No primeiro momento, debruçamos sobre a “sociedade disciplinar”, no 
viés de Michel Foucault e suas análises do sujeito nas relações de poder. Poder este 
presente no interior das relações humanas. 

No segundo momento, enfocamos as contribuições que Gilles Deleuze faz 
seguindo os rastros de Michel Foucault, sobre as “sociedades de controle”, onde o 
poder recaiu sobre diversos os corpos. 

No terceiro momento, trabalhamos o conceito de “sociedade pedagógica”, 
cunhado pelo pensador humanista Michel Serres e desafios cotidianos apresentados 
no campo educacional da sociedade contemporânea. 
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DIREITO A EDUCAÇÃO DENTRO DE UM CONTEXTO DE 
DESIGUALDADES HISTÓRICAS 

MARIA INEZ DOMINGUES GALEANO DE FIGUEIREDO 

RESUMO 

Este trabalho procura analisar como vem sendo garantido o direito a educação dentro 
de um contexto de desigualdades históricas e estruturais no que diz respeito à 
situação de grupos culturais “pouco letrados” 240 integrados nas sociedades 
contemporâneas, urbanas, escolarizadas, industrializadas, burocratizadas, marcados 
pela exclusão por não dominar a leitura e a escrita, consideradas competências 
individuais necessárias e valorizadas. Para tanto utilizaremos o Parecer Homologado, 
despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em trinta de maio de 
dois mil e doze, Seção 1, página 33. Parecer construído no âmbito dos trabalhos de 
uma comissão interinstitucional, coordenada pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE), na elaboração das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 
Para abordar sobre letramento utilizaremos, Soares (2008, 2010 ), Angela B. Kleiman 
(1995, 2005-2010) entre outros. 

 

Palavras-chave: Educação, Direitos Humanos, Letramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240 A denominação “pouco letrado” não diz respeito, portanto, a nenhuma classificação técnica do grau de alfabetização dos 
indivíduos em questão, mas sim à condição decorrente da falta de oportunidade de interação e sistemática com determinados 

aspectos culturais fundamentais nesse tipo de sociedade (KLEIMAN, 1995, org. p. 147). 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho procura analisar como vem sendo garantido o direito a 
educação dentro de um contexto de desigualdades históricas e estruturais no que diz 
respeito à situação de grupos culturais “pouco letrados” integrados nas sociedades 
contemporâneas, urbanas, escolarizadas, industrializadas, burocratizadas, marcados 
pela exclusão por não dominar a leitura e a escrita, consideradas competências 
individuais necessárias e valorizadas. Para tanto utilizaremos o Parecer homologado, 
despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em trinta de maio de 
dois mil e doze, Seção 1, página 33. Parecer construído no âmbito dos trabalhos de 
uma comissão interinstitucional, coordenada pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE), na elaboração das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 
Para falar sobre letramento utilizaremos Soares (2008, 2010), Angela B. Kleiman (1995) 
entre outros. 

De acordo com o parecer estudado a educação vem sendo entendida como 
uma das mediações fundamentais tanto para o acesso ao legado histórico dos Direitos 
Humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um 
dos alicerces para a mudança social e a Educação em Direitos Humanos é parte 
fundamental do conjunto desses direitos, inclusive do próprio direito à educação.  

O trabalho de Heath (1982,1983) descreve três comunidades letradas com 
orientações diferentes de letramento, mostra que cada comunidade tem sua própria 
orientação de letramento e que o tipo de orientação da classe média não pode ser 
tomado como modelo universal nas sociedades. As crianças que em seu grupo social 
não praticaram rotinas similares àquelas da interação em sala de aula, ao chegarem à 
escola, confrontam com o padrão escolar: 

O trabalho de sala de aula não-voltado para a construção de 
sentido revela conceitos falsos de escrita, de texto e de leitura 
que levam crianças que não tiveram oportunidade de perceber 
a escrita como significativa no período pré-escolar à construção 
de conceitos também falsos. O texto é visto por elas como um 
conjunto de “palavras” cujo significado não interessa, a leitura 
é vista como apenas decodificação dessas “palavras”, e 
compreender o texto nada mais é que usar a estratégia de 
pareamento mecanicamente localizar a resposta (TERZI, 1995, 
apud KLEIMAN p .103-104).    

A Educação em Direitos Humanos conforme parecer está pautada no 
paradigma construído com base nas diversidades e na inclusão de todos os estudantes, 
e coloca em debate que ter leis que garantam direitos não significa que estes sejam 
reconhecidos e vivenciados no ambiente educacional, bem como nas demais 
instituições sociais. 
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O artigo foi dividido em dois subtemas o primeiro Educação em Direitos 
Humanos no Brasil, trata como o tema Direitos Humanos ganha força no Brasil; sua 
defesa em relação a educação popular e democratização do sistema educacional; as 
proposta educacionais pautadas nos Direitos Humanos; a construção da Educação em 
Direitos Humanos visando a proteção de crianças e adolescentes; recomendação das 
prática dos Direitos Humanos dentro de componentes curriculares no ambiente 
escolar; a difícil consolidação de uma cultura social de Direitos Humanos como 
obstáculo à efetivação do Estado Democrático de Direito e o estabelecimento de 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. O segundo subtema 
Alfabetizando e Letrando na busca dos direitos humanos mostra que uma nova 
realidade social trouxe a necessidade de uma nova palavra letramento; os objetivos da 
Educação em Direitos Humanos; resultado das metas alcançadas pelo Brasil em 2011; 
a hierarquização socioeconômica reproduzindo desigualdades de acesso à escrita e à 
cultura letrada; a ação do professor dentro do espaço escolar; a função da escola 
segundo o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) e autores. 

1. Educação em Direitos Humanos no Brasil 

De acordo com o Parecer publicado no DOU de trinta de maio de dois mil e 
doze, Seção 1, Pág. 31. No Brasil o tema Direitos Humanos começa ganhar força a 
partir do processo de redemocratização ocorrido nos anos de 1980, com a organização 
política dos movimentos sociais e de setores da sociedade civil que opuseram as 
práticas repressivas do regime ditatorial de tipo militar de 1964 a 1985 que se 
configurou como um dos períodos mais violadores dos Direitos Humanos. 

As organizações em defesa dos Direitos Humanos constituíram-se em 
movimentos contra a carestia, em defesa do meio ambiente, na luta pela moradia, por 
terra, pela união dos estudantes, pela educação popular, em prol da democratização 
do sistema educacional, entre outros. Os Direitos Humanos buscavam instaurar uma 
contra hegemonia por meio de suas lutas por emancipação. 

Segundo Soares (2008), as propostas de educação popular têm estado sempre 
no discurso político sobre a educação, no Brasil. Tendo como inspiração os ideais 
democráticos liberais com o objetivo de igualdade social, e a democratização do 
ensino é vista como seu instrumento de conquista. 

“Assim, as expressões “igualdade de oportunidades 
educacionais” e “educação como direito de todos” tornam-se, 
no Brasil, lugares-comuns, num repetido discurso em favor da 
democratização do ensino, discurso que não foi interrompido 
nem mesmo durante os regimes autoritários, antiliberais e 
antidemocráticos dos períodos 1937-1945 (Estado Novo) e 
1945 – 1985” (SOARES, 2008, p.8). 

 Educação em Direitos Humanos como proposta de educação no Brasil se 
apresenta como prática recente, desenvolvendo-se, ainda no contexto da repressão 
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ditatorial, a partir do encontro entre educadores, populares e militantes dos Direitos 
Humanos. 

Essa retomada da democracia e a promulgação da Constituição Federal de 
1988, a partir da década de 1990, segundo o parecer cria-se um marco jurídico para a 
elaboração de propostas educacionais pautadas nos Direitos Humanos. Nesse contexto 
surgem as primeiras versões do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) entre 
os anos de 1996 e 2002. Dentre os documentos produzidos, no que diz respeita ao 
tema Educação em Direitos Humanos, merece destaque o PNDH-3, de 2010 com o eixo 
orientador Educação e Cultura em Direitos Humanos. 

A partir de 2003 conforme parecer a Educação em Direitos Humanos passa a 
ganhar um Plano Nacional (PNEDH) revisto em 2006, aprofundando questões do 
Programa Nacional de Direitos Humanos e incorporando aspectos dos principais 
documentos internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário. O 
Plano Nacional configura em uma política educacional do estado voltada para cinco 
áreas: educação básica, educação superior, educação não formal, mídia e formação de 
profissionais dos sistemas de segurança e justiça.  

O PNEDH ressalta os valores de tolerância, respeito, solidariedade, 
fraternidade, justiça social, inclusão, pluralidade e sustentabilidade e define a 
Educação em Direitos Humanos como um processo sistemático e multidimensional 
que orienta a formação do sujeito de direitos nas dimensões: 

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos 
sobre direitos humanos e sua relação com os contextos 
internacional, nacional e local; 

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que 
expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços 
da sociedade; 

c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer 
presente em níveis cognitivo, social, cultural e político; 

d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos 
e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais 
didáticos contextualizados;        

e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem 
ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da 
defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 
violações (PARECER, 30/5/2012, Seção 1, Pág.31, p.5).      

Com isso a um crescente processo de fortalecimento da construção da 
Educação em Direitos Humanos no País, por meio do reconhecimento da relação 
indissociável entre educação e Direitos Humanos adotando uma série de dispositivos 
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que visam a proteção de direitos de crianças e adolescentes  241 ; a educação das 
relações ético raciais242; a educação escolar quilombola243; a educação escolar 
indígena244; a educação ambiental245; escolar do campo246; a educação para jovens e 
adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais247; as 
temáticas de identidade de gênero e orientação sexual na educação;248 a inclusão 
educacional das pessoas com deficiência249 e a implementação dos direitos humanos 
de forma geral no sistema de ensino brasileiro250.         

O parecer do CNE/CEB nº 7/2010, recomenda que o tema dos Direitos 
Humanos deva ser abordado ao longo do desenvolvimento de componentes 
curriculares. Assim no ambiente escolar, as práticas dos Direitos Humanos deverão 
estar presentes tanto na elaboração do projeto político pedagógico, na organização 
curricular, no modelo de gestão e avaliação, na produção de materiais didáticos 
pedagógicos, quanto na formação inicial e continua dos profissionais da educação. 

O parecer resalta que embora possam ser verificados avanço no 
reconhecimento de direitos nos marcos legal, na prática ainda hoje é difícil assegurar 
os fundamentos clássicos dos Direitos Humanos a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade. É difícil consolidar uma cultura social de Direitos Humanos, em parte 
devido aos preconceitos presentes numa sociedade marcada por privilégios e pouco 
afeita aos compromissos assumidos nacional e internacionalmente. 

O que vemos e redige o parecer é a persistência de uma cultura, construída 
historicamente no Brasil, marcada por privilégios, desigualdades, discriminações, 
preconceitos e desrespeitos. Essa herança cultural é um obstáculo à efetivação do 
Estado Democrático de Direito. A mudança dessa situação só se opera com a 
contribuição da educação realizada nas instituições educativas, particularmente por 
meio da Educação em Direitos Humanos. 

Assim o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Conselho 
Pleno através da Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 estabelece Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Considerando o que dispõe a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; a Declaração das Nações Unidas 
sobre a Educação e Formação em Direitos Humanos (Resolução A/66/137/2011); a 
Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

                                                           
241 Lei Federal 8.069/1990. 
242 Lei nº 10.639/2003, que alterou o art 26-A da LDBEN; Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação das Relações Étnico-

raciais e para o ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana (Resolução nº. 1, de 17/6/2004); Lei nº 11645 de março de 
2008, altera novamente a Lei nº 9.394/1996, modificada pela Lei nº10.639/2003. 
243 Constituição Federal de 1988, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 
244 Constituição Federal de 1988, art. 210; LDBEN (1996); Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas de 1998; 
Pareceres nº3, de 1999, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. 
245 Constituição Federal de 1988, art. 225, inciso VI; Lei nº 9.975 de 1999 regulamentada pelo Decreto nº 4.281 (2002). 
246 Resolução nº 1 de 2002, que institui as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo; Parecer CNE/CEB 
nº 36, de 2001; Lei nº 9.224, de 1996, que institui o FUNDEF; art. n º 28, da LDBEN. 
247 Resolução CNE/CEB nº 2/2011 que dispõe sobre a temática. 
248 Plano Nacional de Políticas para as Mulheres de 2005; Programa Brasil Sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à 
Discriminação contra GTB e de Promoção da Cidadania Homossexual (...) de 2004; II Plano Nacional de Políticas para a Mulher de 

2008; os Parâmetros Curriculares Nacionais – Tema Transversal – Orientação Sexual. 
249 Constituição Federal de 1988, artigo 208; Decreto nº 3.298/1999, que define a educação especial como modalidade transversal a 
todos os níveis, etapas e modalidades.  
250 Plano Nacional de Educação aprovado em janeiro de 2001. 
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9.394/1996); o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH 
2005/2014), o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/Decreto nº 
7.037/2009); o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006); e as 
diretrizes nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, bem como outros 
documentos nacionais e internacionais que visem assegurar o direito à educação a 
todos (as). 

No Art. 3º A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a 
educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes 
princípios: 

I - dignidade humana; 

II - igualdade de direitos; 

III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

IV - laicidade do Estado; 

V - democracia na educação; 

VI - transversalidade, vivência e globalidade; e 

VII - sustentabilidade socioambiental. 

Essa resolução reafirma o pensamento de Barato (2009) ao dizer que na 
esfera das relações internacionais, direitos humanos e democracia devem caminhar 
juntos, essa associação garante o pressuposto de que a aceitação dos padrões que 
regem a ordem internacional deva ser consensual. Para autora: 

“ ...direitos humanos são as normas, princípios e regulações 
asseguradas pelo direito positivo nacional e internacional. 
Também se pode compreender o direito como aspecto da 
normatividade produzida por práticas sociais, o que acaba 
ampliando as fontes dos direitos humanos” 
(BARATO,2009,p.33). 

 

Como práticas sociais Barato (2009) relata que na busca por direitos humanos 
nas poucas décadas passadas aconteceu um dramático aumento das negociações 
entre os grupos sociais e os vários tipos de instituições tanto no nível local, nacional ou 
supranacional, baseadas na linguagem dos direitos, visando o reconhecimento da 
diversidade cultural. 

A busca por direitos humanos visando o reconhecimento da diversidade 
cultural não garante que estes estejam sendo (re) conhecida e vivenciada no ambiente 
educacional e nas demais instituições sociais. Para tanto o parecer apresenta oito 
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desafios, começando pela formação dos profissionais de educação; valorização desses 
profissionais como sujeitos de direitos; socialização dos estudos e experiências bem 
sucedidas na área de Direitos Humanos; respeito as diversidades no ambiente 
educacional, dadas as recorrentes situações de preconceitos e discriminações que nele 
ocorrem; participação democrática requerida pela Educação em Direitos Humanos; 
criação de políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos, na perspectiva 
de educar para a consolidação de uma cultura de Direitos Humanos; reconhecimento 
da importância da Educação em Direitos Humanos e sua relação com a mídia e as 
tecnologias da informação e comunicação, como forma de combate a toda forma de 
censura ou exclusão; reconhecimento e valorização das diversidades socioculturais, o 
combate às múltiplas opressões, o exercício da tolerância e da solidariedade, tendo 
em vista a construção de uma cultura em direitos humanos capaz de construir 
cidadãos comprometidos com a democracia, a justiça e a paz. 

2. Alfabetizando e Letrando na busca dos direitos humanos  

Para Soares (2010) alfabetizar-se, tornar-se alfabetizado, se envolver nas 
práticas sociais de leitura e de escrita, tem consequências sobre o indivíduo, e altera 
seu estado e condição social, cultural, político, econômico, linguístico. Conforme a 
autora  uma nova maneira de compreender a presença da escrita no mundo social 
trouxe a necessidade de uma nova palavra letramento. 

“Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de 
aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire 
um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita” ( SOARES, 2010, p. 18). 

De acordo com Soares (2010) para a nova realidade social não basta apenas 
saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber 
responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente. Um 
dos exemplos citados pela autora está no Censo para verificar o número de 
analfabetos e de alfabetizados que durante muito tempo, considerava-se analfabeto o 
indivíduo incapaz de escrever o próprio nome; “nas últimas décadas, é a resposta à 
pergunta “sabe ler e escrever um bilhete simples?” que define se o indivíduo é 
analfabeto ou alfabetizado” (Soares, 2010, p.21). 

Da habilidade de codificar o próprio nome passou-se à verificação do nível de 
letramento, e não apenas a avaliação da presença ou ausência do ler e escrever. 

“... é o que se faz em países desenvolvidos, em que a 
escolaridade básica é realmente obrigatória e realmente 
universal, e se presume, pois, que toda a população terá 
adquirido a capacidade de ler e escrever... O que interessa a 
esses países é a avaliação do nível de letramento da população, 
não o índice de alfabetização... buscam... pela realização de 
censos..., avaliam o uso que as pessoas fazem da leitura e 
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escrita, as práticas sociais de leitura e de escrita de que se 
apropriam (SOARES, 2010, p. 22) 

Como o letramento envolve mais do que meramente ler e escrever, ele tem o 
poder de conduzir ao progresso social e individual, criando condições para a aquisição 
de uma consciência critica das contradições da sociedade estimulando a participação 
do homem na elaboração de relatórios e programas capazes de atuar sobre o mundo, 
de transformá-lo e de definir o desenvolvimento humano.  

O objetivo da Educação em Direitos Humanos é que a pessoa ou grupo social 
se reconheça como sujeito de direitos, assim como seja capaz de exercê-lo e promovê-
lo ao mesmo tempo em que reconheça os direitos do outro. Buscando também 
desenvolver a sensibilidade ética nas relações interpessoais, em que cada indivíduo 
seja capaz de perceber o outro em sua condição humana. 

O letramento, segundo Soares (2010) nas modernas sociedades 
industrializadas, é um direito humano absoluto, independente das condições 
econômicas e sociais em que um dado grupo humano esteja inserido; dados sobre 
letramento representam, assim, o grau em que esse direito está distribuído entre a 
população e foi efetivamente alcançado por ela. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) 251o Brasil, de 
acordo com os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), atingiu 
as metas estabelecidas em todas as etapas do ensino básico, anos iniciais e anos finais 
do ensino fundamental e ensino médio. 

Nos anos iniciais (primeiro ao quinto), o Ideb nacional alcançou 5,0. 
Ultrapassou não só a meta para 2011 (de 4,6), como também a proposta para 2013, 
que era de 4,9. Nessa etapa do ensino, a oferta é prioritariamente das redes 
municipais, que concentram 11,13 milhões de matrículas, quase 80% do total. O Ideb 
para os anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal foi calculado em 5.222 
municípios. A meta para 2011 foi alcançada por 4.060 deles (77,5%). Mas na análise do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – MEC 
(CENPEC) a qualidade da Educação Básica oferecida no País ainda está longe da ideal, 
principalmente para aqueles alunos considerados vulneráveis252. 

De acordo com Signorini (1995) no Brasil, onde a hierarquização 
socioeconômica se reproduz  nas desigualdades de acesso à escrita e à cultura letrada, 
o letramento tende a ser visto como credencial para o sucesso nas várias formas de 
exercício do poder e de controle sobre situações e indivíduos. 

“..., a sobrevivência na escola é ... vista como sinônimo de 
aquisição de bens culturais de prestígio – ser “estudado” é ser 

                                                           

251 Disponível no portal inep.gov.br/web/portal-ideb Acesso 16 de abril de 2013. 
 
252 Termo utilizado para designar os alunos originados das camadas populares de baixo poder aquisitivo, pouca escolarização e que 

caracterizam a diversidade cultural brasileira estigmatizada. 
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“educado”, “mais elevado”...sinônimo de aquisição dos 
recursos necessários ao sucesso na ação social de base 
discursiva... – ser “estudado” é saber falar “direito”, é 
raciocinar/ agir/ avaliar “certo”. (SIGNORINI, 1995, p. 161-162) 

 Segundo o autor o letrado, o escolarizado estará melhor capacitado que o 
não letrado para avaliar o que está se passando ao seu redor ficando mais próximo da 
verdade em relação aos seus direitos e deveres sociais. Podendo assim garantir ou 
negar os direitos humanos aos não letrados. 

Goulart (2001) concorda com Signorini (1995) quando afirma que a dinâmica 
social tem uma diversidade grande em suas múltiplas perspectivas. Sob a perspectiva 
cultural e das classes sociais, diversos valores são atribuídos ao conhecimento. 

“as formas como esses conhecimentos se cruzam, 
aproximando-se e afastando-se, ao mesmo tempo, geram 
necessidades cada vez mais urgentes de se continuar 
repensando, entre muitas outras questões (...) a prática 
pedagógica discursiva” (GOULART, 2001, p.5). 

A autora admite que a diversidade cultural atribui diversos valores ao 
conhecimento e que o aluno traz para a escola o conhecimento cultural do seu meio 
social, onde dialoga e amplia conforme o conhecimento que a escola põe em 
circulação o que fortalece o papel da prática discursiva no processo pedagógico. 

As crianças das camadas populares encontram enormes 
barreiras no cotidiano escolar [...] O caminho traçado pela 
escola para a aprendizagem da leitura e da escrita é tão longo e 
sem sentido que muitos não conseguem percorrê-lo, e os que 
conseguem, freqüentemente, o fazem apesar da escola 
(ESTEBAN, 1992, p.77) 

De acordo com esse ponto de vista diante das experiências de letramento  a 
escola não direciona o processo educativo considerando a prática discursiva das 
crianças de família de baixa renda, que têm experiência de letramento diferenciadas, 
considerando que estas crianças chegam à escola no mesmo nível de aprendizagem. É 
necessário considerar que, no contexto social da criança de família de alta 
escolarização os eventos de letramento são mais valorizados nos anos que antecedem 
a escolarização, o que faz a diferença em relação às crianças pobres, reproduzindo a 
desigualdade social já existente. 

Com isso a ação do professor pode contribuir para o fracasso ou para o 
sucesso escolar, como assinala Figueiredo (2003). Apesar de todos os avanços do 
conhecimento nas áreas de alfabetização e da aprendizagem, muitas das práticas 
docentes envolvidas com a tarefa de alfabetização e letramento permanecem iguais 
durante décadas: “[...] a ação pedagógica é um espaço de possibilidades para a 
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superação do fracasso escolar, apesar de todas as dificuldades socialmente construídas 
para que essa transformação possa ocorrer ” (ESTEBAN, 1992, p.86). 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) estabelece 
como principal função social da escola “a universalização da educação básica, com 
indicadores precisos de qualidade e de equidade, é condição essencial para a 
disseminação do conhecimento socialmente produzido e acumulado e para a 
democratização da sociedade” (BRASIL, 2006, p. 23). 

Para Baudelot e Establet (1979) a função real da escola não é em absoluto 
fazer desabrochar harmonicamente o indivíduo ou desenvolver suas aptidões 
pessoais; este é um sonho abstrato dos psicólogos. Ao contrário, o papel da escola é 
produzir contingentes de mão de obra mais ou menos qualificada para o mercado de 
trabalho. É a estrutura do mercado de trabalho que pressiona a escola com toda força, 
a ponto de imprimir sobre ela sua marca. A linguagem de acordo com os autores 
desempenha um papel importante na divisão e discriminação. São os alunos das 
classes populares que tem maiores problemas na leitura e escrita, logo na primeira 
série. A escola reforça apenas a linguagem burguesa, a “norma culta”, 
desconsiderando as práticas linguísticas das crianças pobres através de um modelo 
autônomo de letramento. 

A história conforme Ratto (1995) definiu a relação de dominação e poder 
entre letrados e iletrados e impôs formas de discurso que significam as diferenças da 
organização social capitalista quando perpetuou a crença de que o poder deriva do 
conhecimento, conhecimento fornecido pela ciência e definiu os papéis a que estão 
submetidos os analfabetos na sociedade contemporânea eles apresentam apenas a 
força de trabalho braçal. 

“No sistema de valores da sociedade letrada, a contribuição do 
analfabeto se limita ao que ele produz com a sua força física de 
trabalho. Pode-se assim caracterizar, em termos gerais, o 
contexto em que se insere o sujeito social analfabeto adulto. E, 
nessa perspectiva, várias questões se colocam a respeito da 
relação letrado/não escolarizado” (Ratto, 1995 p.267-268). 

Para a autora é produzido ideologicamente um discurso de que a educação é 
responsável pelo desenvolvimento cognitivo e que o analfabeto não evoluiu é inferior. 
Assim para o letrado é reafirmado seus valores e o não escolarizado, a reafirmação da 
diferença o que reproduzem as relações de força que se instauram entre letrados e 
iletrados, exercendo uma ação de violência simbólica253, na medida em que se impõem 
e se inculcam a cultura de um grupo ou uma classe. 

                                                           
253 Compreende-se que o termo de violência simbólica, que diz expressamente a ruptura com todas as representações espontâneas e 
as concepções espontaneístas da ação pedagógica como ação não violenta, seja imposto para significar a unidade teórica de todas as 

ações caracterizadas pelo duplo arbitrário da imposição simbólica (Bourdieu e Passeron, 1982 p.13). 
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O PNEDH, mesmo sabendo que a escola não é o único lugar onde os 
conhecimentos são construídos, reconhece-se que é nela onde eles são apresentados 
de modo mais sistemático. Para o PNEDH a escola é: 

Um espaço social privilegiado onde se definem a ação 
institucional pedagógica e a prática e vivência dos direitos 
humanos. [...] local de estruturação de concepções de mundo e 
de consciência social, de circulação e de consolidação de 
valores, de promoção da diversidade cultural, da formação para 
a cidadania, de constituição de sujeitos sociais e de 
desenvolvimento de práticas pedagógicas (BRASIL, 2006, p.23). 

Kleiman (1995) cita os estudos de Heath mostrando que o modelo que 
determina as práticas escolares é o modelo autônomo de letramento, este considera a 
aquisição da escrita como um processo neutro, independente de condições 
contextuais e sociais, deve desenvolver no aluno a capacidade de interpretar e 
escrever textos abstratos, dos gêneros expositivo e argumentativo. Essas práticas de 
letramento ideologicamente determinadas levam o aluno a trilhar caminhos em 
função de uma classe social e ou etnia, não em função de sua inteligência ou 
potencialidade, reproduzindo as desigualdades do sistema.   

Nesse contexto de acordo com Kleiman (1995) a escola é reprodutora do 
status quo, situação que se agrava pela pobreza e pelo analfabetismo generalizado 
tornando as consequências desse processo cíclico de reprodução da desigualdade 
muito mais desumana. 

“[...] a influência do letramento inicial no sucesso de leitura das 
crianças tomando como base os padrões escolares. As bem-
sucedidas são as que atendem às expectativas da escola e que, 
portanto, tiveram uma orientação de letramento compatível 
com a orientação escolar. As malsucedidas passam a formar os 
grupos de risco. O letramento que tiveram é ignorado e elas 
são colocadas em programas que visam reencaminhá-las para o 
letramento acadêmico desejado pela escola... A criança que 
não domina as habilidades privilegiadas pela escola não é vista 
conforme seu desenvolvimento, mas conforme o que lhe falta 
para atingir o padrão pressuposto pela escola, ou seja, o seu 
déficit” (Terzi, 1995 p. 94 – 95).  

Para Kleiman (1995)  o fenômeno letramento extrapola o mundo da escrita 
sendo concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os 
sujeitos no mundo da escrita. Ela afirma que a escola, a mais importante das agências 
de letramento, não se preocupa com o letramento como prática social, mas como 
apenas um tipo de prática de letramento, a alfabetização, “o processo de aquisição de 
códigos (alfabético, numérico), processo geralmente concebido em termos de uma 
competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola” (Kleiman, 
1995, p.20).  
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“As práticas de uso da escrita da escola – aliás, práticas que 
subjazem à concepção de letramento dominante na sociedade 
– sustentam-se num modelo de letramento que é por muitos 
pesquisadores considerado tanto parcial como equivocado. 
Essa é a concepção de letramento denominada por Street 
(1984) de modelo autônomo. Essa concepção pressupõe que há 
apenas uma maneira de o letramento ser desenvolvido, sendo 
que essa forma está associada quase que causalmente com o 
progresso, a civilização, a mobilidade social” (Kleiman, 1995, 
p.20-21).  

Conforme a autora esse modelo prevalece até hoje em dia na nossa sociedade 
e se reproduz desde o século passado nos primeiros movimentos de educação em 
massa e tem como agravante atribuir o fracasso e a responsabilidade por esse fracasso 
ao indivíduo que pertence ao grupo de pobres e marginalizados nas sociedades 
tecnológicas. O processo de reprodução da classe social254, que leva o aluno a desistir 
de frequentar a escola quando a obrigatoriedade foi atingida, se restabelece no lugar 
onde estariam atuando os agentes e processos que poderiam mudar o destino das 
crianças que como seus pais não chegarão à universidade. Mais uma vez a escola se 
preocupada em reproduzir o modelo da sociedade que busca atender o mercado de 
trabalho produzindo trabalhadores que saibam mandar e trabalhadores que saibam 
obedecer. 

Como vemos embora possam ser verificado avanços no reconhecimento de 
direitos nos marcos legais, na prática é difícil assegurar o objetivo da Educação em 
Direitos Humanos de levar a pessoa ou grupo social a se reconhecer como sujeito de 
direitos, assim como seja capaz de exercê-lo e promovê-lo ao mesmo tempo em que 
reconheça os direitos do outro. Buscando também desenvolver a sensibilidade ética 
nas relações interpessoais, em que cada indivíduo seja capaz de perceber o outro em 
sua condição humana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, buscou-se analisar como vem sendo garantido o direito a 
educação dentro de um contexto de desigualdades históricas e estruturais no que diz 
respeito à situação de grupos culturais “pouco letrados” integrados nas sociedades 
contemporâneas, urbanas, escolarizadas, industrializadas, burocratizadas, marcados 
pela exclusão por não dominar a leitura e a escrita, considerados competências 
individuais necessárias e valorizadas.  

Essa cultura construída historicamente no Brasil, de herança cultural marcada 
por privilégios, desigualdades, discriminações, preconceitos e desrespeito vem  ao 
longo dos anos se transformando em obstáculo à efetivação do Estado Democrático de 
Direitos que mesmo sendo verificado avanços em relação aos marcos legais essa 

                                                           
254 (Bourdieu e Passeron 1970) citado por (Kleiman 1995, p.43-44). 



 

- 973 - 

 

sociedade marcada por privilégios e pouco afeita aos compromissos assumidos 
nacional e internacionalmente impõe dificuldades para a sua consolidação na prática.   

Em meio a esse processo a linguagem desempenha um papel importante na 
divisão e discriminação dos alunos das classes populares que apresentam problemas 
de leitura e escrita no início de sua escolarização, por deparar na escola com a 
imposição da cultura do grupo dominante. O letramento que receberam em sua 
família, seu “capital cultural” é ignorado, a criança passa a receber atividades de 
inculcação para atingir o padrão pressuposto pela escola. Dentro desse sistema o 
professor será o reprodutor do conhecimento, ele deve ser ouvido e o aluno deve 
reconhecer na figura do professor, aquilo que será valorizado.  

Assim cabe a Educação em Direitos Humanos, promover a educação para a 
mudança e a transformação social começando pela formação dos profissionais de 
educação, principalmente da educação básica, que através de sua prática no cotidiano 
escolar socializarão seus estudos e experiências, na perspectiva de educar para a 
consolidação de uma cultura em Direitos Humanos capaz de construir cidadãos 
comprometidos com a democracia, à justiça e a paz.  
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RESUMO 

Considerada como uma das maiores evoluções da sociedade, a proliferação e 
concretização dos direitos humanos são frutos de longas batalhas e reclamações da 
população por aqueles direitos que são inerentes a sua própria condição humana. 
Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo central analisar a 
implementação de políticas públicas que concretizem o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como um direito humano, e para isso, se inicia o estudo 
com a conceituação dos direitos humanos desde a sua efetiva implementação no 
âmbito internacional - no segundo pós-guerra mundial -, como uma resposta às 
atrocidades cometidas contra a população durante aquele período. Tendo isso como 
base, passar-se-á ao questionamento da possibilidade de integrar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e sadio ao rol dos direitos humanos fundamentais, uma 
vez que o meio ambiente equilibrado está estritamente interligado com uma melhor 
qualidade de vida do ser humano e, por consequência, com princípio superior da 
dignidade da pessoa humana. Não obstante, para uma efetiva aplicação deste direito, 
analisar-se-á, na sequência a educação ambiental como um direito comum da 
população, ou seja, um direito que a partir da criação de políticas públicas 
educacionais resultará na fundamental finalidade de concretizar o meio ambiente 
como um direito humano. Assim, entende-se ser de extrema importância que haja 
espaços de diálogos e cooperação entre os mais diversos atores sociais, seja na 
elaboração e execução de políticas públicas ou em ações ambientais. Inclusive, além 
dos espaços institucionais de participação, outras estratégias também se mostram 
eficientes, como a educação ambiental, onde, além de promover a conscientização do 
indivíduo sobre os reflexos dos seus atos no meio ambiente, pode-se incluir esse 
indivíduo no processo de elaboração dos projetos e, a partir desta participação política 
ativa, torna-lo efetivamente um cidadão. 

Palavras - chave: Direitos Humanos; Educação; Meio Ambiente; Políticas Públicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Caracterizada como uma das mais brilhantes evoluções da sociedade 
contemporânea está a disseminação e concretização dos direitos humanos. Neste 
sentido, o presente trabalho tem por objetivo inicial analisar o histórico, desde a sua 
real efetivação no pós-segunda guerra mundial, onde o seu principal objetivo era 
responder as atrocidades cometidas naquela época, até as perspectivas e os desafios 
dos direitos humanos na atualidade, tanto no plano teórico quanto no prático. 

Na sequencia, versar-se-á sobre a proteção ambiental como método para 
garantir a manutenção ou as gerações de condições necessárias para que se tenha um 
meio ambiente sustentável, sadio e ecologicamente equilibrado para um pleno 
desenvolvimento dos seres humanos. E por conta dessa proximidade entre meio 
ambiente e dignidade da pessoa humana, que o direito ao ambiente pode ser 
classificado como um direito humano por excelência. 

E por fim, abordar-se-á um dos principais objetivos do Estado Democrático de 
Direito para a efetivação dos direitos, a educação. Sendo assim, a mesma se apresenta 
como um processo de transformação do ser humano, onde a razão é aperfeiçoada, 
permitindo um desenvolvimento pleno da cidadania ao favorecer a participação 
política do indivíduo. Consequentemente, existe a preocupação em garantir as 
presentes e futuras gerações um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

2 DIREITOS HUMANOS COMO RESPOSTA A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Uma das questões mais discutidas na atualidade, sem sombra de dúvida, é 
referente à aplicação tanto no âmbito nacional quanto internacional dos direitos 
humanos. No entanto, para que se chegasse a este patamar de discussões, foram 
travadas, ao longo da história, diversas lutas, entre elas, aquelas perpetradas por 
trabalhadores urbanos, camponeses, mulheres, indígenas e muitos outros segmentos 
minoritários da sociedade, que se posicionarem contra uma elite que resistia em 
manter os seus privilégios. (DHESCA, 2008)  

Nesta perspectiva de surgimento dos direitos, destaca-se o da pessoa humana, 
segundo relatório da Plataforma Dhesca (2008) percebe-se uma certa resposta as 
atrocidades comentidas durante a Segunda Guerra Mundial. A violência absurda 
empregada naquele período alertou para a necessidade da criação de padrões, no 
âmbito internacional, de tolerância às mais diversas culturas, étnicas e grupos sociais. 
Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou em 1948 a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, prevendo um mundo mais igualitário, onde todos os 
seres humanos gozariam de liberdade de expressão, de crença e de viverem a salvo de 
todo a forma de temor. 

O ultimo momento especialmente marcante no percurso 
histórico da noção de dignidade da pessoa humana é também o 
mais chocante. A revelação dos horrores da Segunda Guerra 
Mundial transtornou completamente as convicções que até ali 
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se tinham como pacíficas e ‘universais’. A terrível facilidade 
com que milhares de pessoas – não apenas alemãs, diga-se, 
mas de diversas nacionalidades europeias – abraçaram a ideia 
de que o extermínio puro e simples de seres humanos podia 
consistir em uma política de governo válida, ainda choca. 
(BARCELOS, 2002, p. 108) 

No entanto, esta mesma Declaração se encontrava em um plano além, ou seja, 
seus artigos não estavam sendo aplicados na vida real das pessoas. Desta forma, 
chegou-se a conclusão de que estes direitos deveriam ser definidos em maior detalhe 
na forma de um tratado internacional, onde todos os países participantes da ONU 
ratificassem e cumprissem o referido tratado. Porém, tudo isso estava ocorrendo em 
meio a Guerra Fria, onde havia uma inegável disputa política de fundo na questão dos 
direitos humanos.  

Esta disputa dividiu o planeta em dois grandes blocos: o primeiro com um teor 
puramente capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, onde se tinha, como 
prioritários, os direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão. E no outro lado 
do mundo encontrava-se o segundo bloco, comandado pela antiga União Soviética, 
puramente socialista, e tendo como viés prioritário a igualdade social e econômica, 
como a alimentação, o trabalho, a moradia, entre outros. (DHESCA, 2008). 

A partir desse grande embate, o texto acabou sendo divido em dois tratados de 
direitos humanos para que fossem aprovados mais facilmente pela Assembleia Geral 
da ONU. Um deles se denominaria Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP) e o outro de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), ambos com 
vigência nos dias atuais. (DHESCA, 2008) 

Como visto anterior, a reação da comunidade internacional, a barbaria do 
fascismo e do nazismo, em geral, consagrou a dignidade da pessoa humana no âmbito 
internacional como principio máximo dos ordenamentos jurídicos. Nesta linha, 
Barcelos (2002, p. 109) disciplina sobre a inclusão em algumas Cartas Políticas da 
"dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado que se criava ou recriava 
(Alemanha, Portugal e Espanha, (...); a Bélgica tratou do tema através de emenda à 
Constituição), juridicizando, com estatura constitucional, o tema”.  

A partir da admissão desses “novos direitos” nos ordenamentos jurídicos 
mundiais, iniciou-se também a discussão no âmbito acadêmico, pois os mesmo não se 
encaixavam em nenhuma dimensão de direitos. Por isso, cria-se uma nova categoria 
baseado no caráter universal, e levando em consideração as suas peculiaridades como, 
a aplicação genérica a todas as pessoas e a sua forte ligação com o terceiro princípio 
encontrado na Revolução Francesa, a fraternidade. 

Ainda, a Conferência Mundial de Viena (1993), reafirmou o compromisso 
mundial pelos direitos humanos e os declarou como indivisíveis e interdependentes. 
As características que definem tais direitos possuem outras prerrogativas como, 
universais (valem para todos); interdependentes (um depende do outro para serem 
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concretizados plenamente), indivisíveis (os direitos humanos passam a ser 
considerados como um todo, não podendo ser divididos) e por último, e não menos 
importante, eles se classificam como inalienáveis (não podem ser trocados, 
compensados ou vendidos por outros direitos ou garantias). (DHESCA, 2008). 

Sendo assim, após este breve estudo sobre a evolução histórica e conceitual 
dos direitos humanos, no capítulo seguinte pretende-se conciliar a concreta aplicação 
destes direitos a partir de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

3 O MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO COMO UM DIREITO HUMANOS 

O processo de formação da sociedade e o sistema político empregado no Brasil, 
podem ser elencados como os principais causadores da lentidão em absorver e aplicar 
os direitos, tanto isso ocorreu pela própria estrutura do Estado quanto pela 
capacidade que a sociedade reivindica seus direitos. Neste sentido, de acordo com 
relatório da Plataforma Dhesca (2008, p. 9), desde a colonização e da exploração de 
terras 

a construção histórica de nossa identidade foi marcada pelo 
enorme poder dos donos de terras, pelos mais de 300 anos de 
escravidão que impedia a participação social dos trabalhadores 
e pelo autoritarismo da monarquia portuguesa, que usava os 
privilégios e a corrupção como instrumentos de poder. Este 
cenário de desigualdade perdura até os dias de hoje, tanto pela 
concentração de poder econômico e político na mão de poucos 
grupos, quanto pelo desinteresse e desinformação da 
sociedade em participar dos espaços públicos de tomada de 
decisão. 

E esta situação de desigualdades é agravada, em grande parte, pelo rápido 
avanço tecnológico, e por consequência, a globalização. Sendo assim, essa 
denominada perspectiva de um mundo globalizado pode ser entendida a partir de dois 
vieses, o primeiro deles se preocupa com a efetividade dos direitos, pelo fato de ter 
ocasionado a fragilidade dos países, e concorrentemente, poderá desencadear a 
fragilização de sua implementação. E o outro viés a ser analisado, disciplina que este o 
atual mundo contemporâneo globalizado facilita a formação de um sistema 
internacional de proteção dos direitos. (RICHTER; GORCZEVSKI apud GORCZEVSKI, 
2007). 

Não se pode negar que a atual sociedade contemporânea possui diversos 
valores, sejam eles religiosos, culturais ou morais, ou melhor, ela está equipada com 
uma verdadeira multiplicidade de valores. Esse pluralismo para Cittadino (2000, p. 1), 
“é uma das marcas constitutivas das democracias contemporâneas”. E ainda, de 
acordo com a mesma autora, essa definição possui duas significações “ou o utilizamos 
para descrever a diversidade de concepções individuais acerca da vida digna ou para 
assinalar a multiplicidade de identidades sociais, específicas culturalmente e únicas do 
ponto de vista histórico”. 
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Nesta percepção de sociedade contemporânea, de acordo com um estudo 
realizado por Richter e Gorczevski (2000) o direito humano ao meio ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado apresenta-se como um direito de terceira dimensão, pois 
verifica-se seu caráter individual e ao mesmo tempo coletivo, pelo fato de a vivencia 
em um local agradável ambientalmente sempre estará vinculada ao um outro principio 
fundamental, o da dignidade da pessoa humana. Ou ainda, referente ao meio 
ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida estarem preconizados no artigo 
duzentos e vinte e cinco da Constituição Federal, ele extrai características tanto dos 
direitos civis e políticos quanto dos direito econômicos, sociais e culturais. 

Neste sentido, a Constituição Federal no seu artigo 225 disciplina que “todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”. 

Compreender o meio ambiente como um direito humano fundamental, como 
visto recentemente, significa que a sua realização é condição primária para a garantia 
de uma vida mais digna e sadia a qualquer ser humano. Nesta linha, a própria 
sobrevivência do planeta, garantia de um mundo para as presentes e futuras gerações, 
depende principalmente da salvaguarda do meio ambiente. Por isso, só se pode falar 
na concretização de outros direitos, a partir da garantia do maior dele, que é o direito 
à vida e ao mundo em que habitamos de um modo sustentável e saudável. (DHESCA, 
2008) 

Ou ainda, de acordo com Milaré (2001, p. 112), 

o reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio 
configura-se, na verdade, como extensão do direito à vida, quer 
sob o enfoque da própria existência física e saúde dos seres 
humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade desta 
existência – a qualidade de vida – que faz com que valha a pena 
viver. 

Pelo fato desses direitos serem individuais, particulares, a ninguém é dado o 
direito de destruir ou até mesmo praticar atos que agridam o meio ambiente, pois se 
isso ocorrer estará violando o direito de todos os seres humanos. É um direito do qual 
todos são titulares ao mesmo tempo, por isso o mesmo se classifica como um direito 
difuso, ou melhor, espalhado por toda a sociedade. Implica um exercício de 
solidariedade, de dever de respeito mutuo entre os seres, que se realiza entre os mais 
diversos grupos sociais. (RICHTER; GORCZEVSKI apud GORCZEVSKI, 2007). 

Por consequência, se extrai da Carta Magna, segundo Gomes (1999, p. 170), 

o mais importante princípio do direito ambiental, qual seja, o 
princípio do direito humano fundamental. Quando diz que o 
meio ambiente é direito de todos, res communes omnium, 
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dotando-o da nota de essencialidade à vida, não de qualquer 
vida, mas da sadia qualidade de vida, a Lei Maior reconhece 
expressamente que tal direito é direito humano do qual não se 
prescinde. Por outras palavras, o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é um direito essencial, vinculado 
ao bem jurídico maior, qual seja, a proteção da vida. 

Nesta linha, falar em direito humano ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é falar essencialmente do exercício da política plena, onde se envolvem 
diversas relações de poder entre atores diferenciados por suas identidades, interesses 
e até mesmo valores, com distintas capacidade e condições para intervir, por exemplo, 
no acesso e uso aos bens naturais. (RICHTER; GORCZEVSKI apud GORCZEVSKI, 2007). 
Por isso, a importância do meio ambiente, por exemplo, independe do seu 
reconhecimento por lei, é mais enraizada em comunidades mais tradicionais, rurais, 
onde há uma relação de dependência direta desses recursos ambientais, do que em 
centros urbanos aonde o consumo de serviços, alimentos e outras necessidade básicas 
chegam ao consumidor através de indústrias, ou seja, o comprador final não tem 
grande informação do todo o processo, nem principalmente no inicio da cadeia de 
produção. (DHESCA, 2008). 

Tem-se como recursos ambientais, segundo Rocha (2001, p. 19),  

o solo, água, vegetação, fauna, subsolo, ar e o homem 
organizado em sociedade, constituem o meio ambiente. Cada 
um destes recursos tem um padrão de qualidade. O 
rompimento de um padrão de qualquer recurso natural dá 
origem à deterioração ambiental, e aí se inicia o processo de 
diminuição da qualidade de vida. O homem e a sociedade só se 
desenvolvem quando não há deterioração ambiental (não há 
rompimento do padrão de qualidade). 

Diferentemente dos conglomerados empresariais ligados à produção de 
energia, alumínio, papel, produção de alimentos para a exportação e outros, os grupos 
sociais como as comunidades ribeirinhas que tem uma relação direta com a 
subsistência com os rios, ou os seringueiros que retiram a sua subsistência das 
florestas, ou dos pescadores que retiram do mar o sustento de sua família, ou ainda os 
índios que trazem a floresta um forte valor espiritual, tendem a coligar nos mais 
diversos atos do cotidiano práticas sustentáveis e um maior respeito no trato com o 
meio ambiente em sua forma mais virgem. (DHESCA, 2008). 

Por isso, o acesso igualitário e justo, direto e indireto, aos recursos naturais de 
um país também é elemento primordial para a concretização do direito humano ao 
meio ambiente sadio, ou talvez para a realização da justiça ambiental, que assegura 
que nenhum grupo social, seja ele qual for, tenha que suportar uma parcela 
desproporcional dos efeitos negativos dos danos ambientais causados por todos. Ou 
mais, que todos os indivíduos tenham acesso igual aos recursos ambientais disponíveis 
e que tenham tanto amplo acesso a informação quanto aos processos democráticos na 



 

- 981 - 

 

construção de políticas públicas, planos, programas ou projetos que lhe dizem 
respeito. (RBJA, 2001) 

A partir dessa preocupação que todos possam usufruir, com responsabilidade, 
dos recursos ambientes, em junho de 1972, realizou-se em Estocolmo, A Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, tendo como principal reflexo no 
ambiento internacional o marco do nascimento do Direito Ambiental internacional. 
Por considerar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito 
fundamental do indivíduo, igualando com outros direitos, como liberdade e isonomia, 
como visto no princípio primeiro. 

Princípio nº 1: O homem tem o direito fundamental à 
liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida 
adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 
permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a 
solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para 
as gerações presentes e futuras. (ONU, 1972). 

Nesta mesma Conferência, foi criado o PNUMA – Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente – que se caracteriza como uma agencia do Sistema ONU 
responsável por monitorar a ação internacional e nacional para proteger o meio 
ambiente em um contexto sustentável, e por conta disso, e pela vasta biodiversidade 
brasileira que desde 2004 o PNUMA tem um escritório no Brasil. (DHESCA, 2008). 

Assim, é de extrema importância que haja um espaço de dialogo e cooperação 
entre os mais diversos atores sociais, seja para a elaboração e execução de políticas 
públicas ou para ações ambientais. No entanto, além dos espaços institucionais de 
participação, outras estratégias também se mostram tão eficientes para a preservação 
natural, como a educação, onde, além de conscientizar o indivíduo acerca de seus atos 
e reflexos deste no meio ambiente, pode-se incluir esse indivíduo no processo de 
elaboração dos projetos, o que analisar-se-á na sequência. 

4 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO 
HUMANO AO MEIO AMBIENTE 

Como base do Estado Democrático de Direito e integrante do rol dos direitos 
humanos e fundamentais, a educação, se apresenta como um processo de 
transformação em que a razão inerente ao ser humano é aperfeiçoada, permitindo o 
desenvolvimento e a formação do individuo e, assim, sua atuação no meio onde vive. 
Ou ainda, segundo Durkheim (2012), 

a educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança 
estados físicos e morais que são requeridos pela sociedade 
política no seu conjunto. (...) A sociedade e cada meio social 
particular determinam o ideal que a educação realiza. (...) A 
criança deve exercitar-se a reconhecer na palavra do educador 
e a submeter-se ao seu ascendente; é por meio dessa condição 
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que saberá, mais tarde, encontrá-la na sua consciência e aí se 
conformar a ela. 

Neste sentido, a educação tem o principal objetivo de sistematizar, 
democraticamente, o desenvolvimento da cidadania participativa. Desse modo, os 
educadores ambientais são convidados a participarem do processo de discussão e 
elaboração de um plano básico ambiental, voltando todas as políticas públicas à 
proteção, a melhoria socioambiental, mas, sobretudo, no âmbito educativo.  

A partir disso, Lanfredi (2002, p. 123) realiza um paralelo entre a educação e o 
meio ambiente. 

Com efeito, assim em relação à educação (direito de todos) 
como ao meio ambiente (todos tem direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado), destaca o legislador que se trata 
de um direito comum da população, bem como, em face da 
magnitude da empreitada, não incumbe só ao Estado, mas 
também à sociedade o dever de promovê-los e incentivá-los. 

Portanto, como visto e analisado anteriormente, a corresponsabilidade desses 
deveres, importa, sem dúvida, na difusão da educação ambiente como um processo 
político e pedagógico, direcionada principalmente a democratização e ao exercício 
concreto da cidadania, de uma maneira que ao programar um novo paradigma em 
parte da sociedade, abriríamos novos horizontes a toda ela. (RICHTER; GORCZEVSKI 
apud GORCZEVSKI, 2007). 

A educação ambiental pode suprir muitos vazios ideológicos 
desse tempo de extremismos políticos, desperdícios de 
recursos ambientais, exageros de produção e consumo. A 
educação ambiental opera processo que oferecem vantagens 
práticas, sensíveis, palpáveis e as vezes, imediatas e muito 
positivas àqueles que prezam os atos humanitários, o 
pensamento holístico, a solidariedade, a saúde, o equilíbrio 
ambiental e a paz. Busca-se, assim, um concerto global para a 
implementação desse enfoque educacional, determinante da 
transformação políticas para a criação de um novo mundo, 
calcado na sustentabilidade, cujos atores serão cidadãos ativos, 
trabalhando para a obtenção de soluções concretas que visem 
à dignidade humana e o bem estar ambiental, através da ação 
solidária comunitária. (COSTA in ECO-92, 2002, p. 446) 

Assim, o que se apresenta neste capítulo, representa muito mais do que uma 
iniciativa de pesquisadores, mas sim, um rompimento com uma história de descaso, de 
degradação ao meio ambiente. Reproduz uma ação efetiva no plano fático, que 
segundo Richter e Gorczevski (2007), procura basicamente enraizar uma cultura de 
respeito aos multiculturalismos existente na sociedade, por meio da estimulação da 
educação como um processo emancipatório. 
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Portanto, é imprescindível a conscientização dos indivíduos acerca de seus 
direitos e deveres enquanto membros ativos de uma sociedade, para que num futuro 
não tão distante, os resultados das sementes plantadas hoje sejam colhidos de forma 
mais eficaz. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do presente trabalho procurou-se analisar a história dos direitos 
humanos no plano internacional, e a sua influência dentro do Estado brasileiro. Ainda, 
de forma sucinta, relatou-se a brava luta travada entre os grupos minoritários e 
aqueles que ainda resistiam em manter os seus privilégios à custas do menos 
desfavorecidos. 

Em meio a este conflito surge então o direito humano a um meio ambiente 
sadio e ecologicamente equilibrado, como um direito decorrente dos dois principais 
direitos, a dignidade da pessoa humana e a vida. Por conta disso, o mesmo fora 
introduzido nas mais diversas cartas políticas como um dos pilares para o Estado 
Democrático de Direito. 

Por conta disso, tem-se apresentado como um objetivo a ser alcançado pelas 
sociedades globalizadas, a educação ambiental, visto que, anos atrás não havia 
nenhuma preocupação com o meio ambiente, já que não possuíam pesquisas 
afirmando de forma induvidosa a estreita relação entre meio ambiente equilibrado e 
qualidade de vida dos seres humanos. 

Sendo assim, é de extrema importância que haja um espaço de diálogo e 
cooperação entre os mais diversos atores sociais, seja para a elaboração e execução de 
políticas públicas ou para ações ambientais. No entanto, além dos espaços 
institucionais de participação, outras estratégias também se mostram tão eficientes 
para a preservação natural, como a educação, onde, além de conscientizar o indivíduo 
acerca de seus atos e reflexos deste no meio ambiente, pode-se incluir esse indivíduo 
no processo de elaboração dos projetos, e a partir desta participação política ativa, 
torna-lo efetivamente um cidadão. 
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RESUMO 

Este trabalho faz parte de uma pretensa pesquisa de Doutoramento na UFRGS e de 
uma práxis da Rede Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Sul (REG), que até 
o momento convenia com 32 Instituições de Ensino Superior responsável na 
elaboração e acompanhamento dos Cursos de extensão e especialização para os 
servidores públicos e agentes sociais. Temos até o momento em todas as suas ações, 
um total de 12.859 pessoas atendidas. As parcerias da REG com as IES possui em sua 
essência os diálogos com os Direitos Humanos que diariamente adentram a Agenda 
Nacional garantindo em seus Estados a implementação das políticas públicas. Nós na 
condição de servidoras da REG e pesquisadoras na IES elegemos o Curso de 
Especialização em Gestão em Políticas Públicas na Perspectiva de Gênero e Promoção 
da Igualdade Racial realizado pela REG, em parceria com a PUCRS e a Secretaria de 
Política para as Mulheres, porque este trabalhou em sua metodologia especificidades 
da Lei.10.639/03 (Lei de obrigatoriedade da inclusão da História e Cultura Afro-
Brasileira no currículo). Portanto, nosso objetivo neste renomado X Congresso de DH é 
socializarmos recortes da práxis de um curso da REG e suas parcerias cuja tríade 
dentro da educação em Direitos Humanos são: Estado, IES e movimentos sociais. Esta 
ação contribuiu no empoderamento de 33 mulheres em seus espaços profissionais e 
em suas vidas. Entendemos como resultado desta especialização, a efetividade de mais 
uma política pública de Estado e seus diálogos com os Direitos Humanos que trabalhou 
especificidades, e estabeleceu ações com estas mulheres que diariamente vem se 
constituindo principais referencias de gênero e etnia, auxiliando também no processo 
de transformação social no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Palavras Chave: Direitos Humanos; Educação; Estado; IES. 
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INTRODUÇÃO A REDE ESCOLA DE GOVERNO E SUAS PERCERIAS NO TRABALHO DA LEI 
10.649/03 NA EDUCAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NO RS 

Os Direitos Humanos no Brasil e o processo de suas correlações com os demais 
segmentos sociais apontam para um cenário da necessidade de trabalharmos ações 
específicas das “diversidades” que há séculos apontam para um cenário de 
discriminações e exclusões, colocando na invisibilidade a verdadeira história e luta dos: 
quilombolas, negros, indígenas, idosos, deficientes, gays, adolescentes, mulheres, 
lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais... enfim, são vários os caminhos do apartheid 
social no Brasil, que diariamente denunciam o tamanho das desigualdades e  que  
precisam ser rompidas em vários espaços, e em especial, no universo educacional. 

Cabe ao Estado e a sociedade brasileira em geral, a responsabilidade pela 
implementação de políticas públicas que auxilie na diminuição das discriminações, 
inclusive, a étnica.  Portanto, identificamos num dos cursos da Rede Escola de Governo 
e sua parceria com a PUCRS e SPM, uma metodologia cuja essência abordou a 
Educação em Direitos Humanos em seus conteudos, especialmente no que se refere 
aos diálogos com a Lei 10.639/03. 

Portanto, nossa problemática de pesquisa, centra-se na seguinte questão:  

Que possibilidades a REG e suas parceiras (SPM e PUCRS) trabalharam dentro 
de uma Educação em Direitos Humanos as metodologias da Lei 10.639/03 no Curso de 
Especialização em Gestão em Políticas Públicas na Perspectiva de Gênero e Promoção 
da Igualdade Racial? 

Nosso mergulho metodológico entre vários autores deu-se especialmente com 
Freire, Kosik e Munanga. Os principais livros que serviram referência para o estudo e 
desenvolvimento deste trabalho foram: Cartas à Guiné-Bissau, Pedagogia da 
indignação e Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, a Dialética do Concreto de Karel 
Kosik e Negritude Usos e Sentidos de Kabengele Munanga.  

Nós na condição de servidoras públicas da REG e de pesquisadora das 
Instituições UFRGS e UNSINOS, acompanhamos um pouco o desenvolvimento desta 
metodologia a partir de visitas, reuniões e avaliações que realizamos junto à 
Coordenação Geral do Curso (PUC), Secretaria de Politica para as Mulheres (SPM) e a 
Coordenação da Rede Escola de Governo (REG). 

Para melhor respondermos a esta problemática, desenvolvemos um trabalho 
com a pretensão de apresentarmos no X Congresso Internacional de Direitos 
Humanos, dividido em três momentos já explicitados na tríade de nosso resumo: a) 
Educação em Direitos Humanos e o Estado do Rio Grande do Sul/REG; b) As 
Instituições de Ensino Superior e suas parceiras no Curso; e c) Os Movimentos Sociais 
que dialogam com os sujeitos, ou seja, nosso objeto investigado em questão. 

a) Educação em Direitos Humanos e o Estado do Rio Grande do Sul/REG  

A Educação em Direitos Humanos é um dever moral e um compromisso político 
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do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, para dar conta de tamanha demanda, foi 
instituída na Fundação em Desenvolvimento de Recursos Humanos, a Rede Escola de 
Governo (REG), que desde 2011 realiza ações financiadas pelo Governo do Estado e 
Federal para os servidores públicos das 19 Secretarias estaduais e para agentes sociais, 
onde até agora, estabeleceu convenio com 32 Instituições de Ensino Superior. 

Compõem suas ações: Seminários, Oficinas, Cursos de Extensão (presenciais e 
EAD), e Especializações. Até o momento, a REG beneficiou 12.859, sendo estes 
servidores e agentes sociais. Estes integram em seus eixos de ensino, uma rede 
dialógica de trabalho que no programa de formação continuada elabora, acompanha e 
viabiliza reais possibilidades de inserção dos sujeitos nos núcleos das Instituições de 
Ensino Superior. 

Neste movimento entre os vários cursos da REG, elegemos o Curso de 
Especialização em Gestão em Políticas Públicas na Perspectiva de Gênero e 
Promoção da Igualdade Racial realizado em parceria com a Pontifícia Universitária 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e a Secretaria de Política para as Mulheres 
(SPM), porque este em sua metodologia trabalhou especificidades da Lei.10.639/03 
(Lei de obrigatoriedade da inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira no currículo), 
como efetiva proposta de educação inclusiva. 

Para contribuirmos com estas questões, faz-se necessário apresentarmos partes 
de uma pesquisa do pretendido Curso de Doutoramento da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) como exemplo de uma proposta que dialogou com os 
sujeitos investigados, com as Instituições de Ensino e em especial com as alunas do 
referido Curso as questões de gênero e etnia. Contudo para este trabalho, elegemos 
um recorte que há muito vem somando na desconstiuição de mitos, tabus e 
preconceitos, ou seja: Freire, Kosik e Munanga, pois Freire, que não era um sujeito 
negro e trabalhou com a educação popular oportunizando os sujeitos a dizerem a sua 
palavra, em uma de suas viagens à África, a reconhece como o berço da humanidade. 
Assuntos estes que abordaremos detalhadamente mais adiante neste trabalho. 

b) Instituições de Ensino Superior e as parceiras do Curso: PUCRS e SPM 

Outra maneira de afirmarmos que a exitosa e pioneira experiência deste Curso 
que deu certo foi a continuidade dos diálogos e outras ações que a REG e suas 
parceiras continuaram realizando juntamente com e para as alunas do curso. Ações 
que pudemos constatar em sua cerimônia de encerramento que ocorreu no Palácio do 
Governo, a escrita de seus artigos para um livro que faz parte de um produto deste 
Curso, a participação de quatro alunas na construção e apresentação de seus trabalhos 
numa Oficina Conceitual realizada pela REG no dia 02 de julho de 2013, na qual foram 
consideradas protagonistas destas propostas avaliativas e de suas experiências. 

Como dissemos, a REG em parceria com a PUCRS e a SPM organizam um livro 
para a publicação dos artigos de todas as alunas, ação na qual o Estado mais uma vez 
efetiva a implementação das políticas públicas no que tange às especificidades de 
gênero e etnia no Rio Grande do Sul. 
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A PUCRS foi a mantenedora que para a realização deste Curso, indicou os 
professores, ofereceu o local para as aulas e acompanhou todas as ações em conjunto 
com a REG e a SPM, fazendo um excelente trabalho junto a esta ação. As aulas 
ocorreram todas as sextas à noite e nos sábados o dia todo, no prédio 15 FACED desta 
Instituição. A maioria das alunas são residente em Porto Alegre, porém tivemos 
algumas alunas de municípios bem distantes, e estas frequentaram o curso até o final. 
Atualmente, esta vem participando em todas as ações que a REG realiza em parceria 
com a SPM, inclusive na elaboração do livro assessoria e acompanhamento das alunas 
nas inscritas de seus artigos. 

A SPM- Secretaria de Politica para as Mulheres, também fez um belo trabalho, 
auxiliando na indicação de alunas, especialmente as representantes dos movimentos 
sociais, acompanhou o curso também indicando alguns professores, dialogando com as 
alunas e participando das atividades planejadas em conjunto com a REG e a PUCRS. 

Portanto, temos a grata pretensão que estas novas temáticas que adentram o 
mundo das IES no Brasil, possam servir de referencias metodológicas para posteriores 
projetos e futuras parcerias da REG com outras instituições, e quiçá pelo seu 
ineditismo, em outros Estados, tais como Mato Grosso do Sul? 

c) Movimentos sociais 

Constatamos que as aulas foram momentos essenciais de trocas e socializações 
de conhecimentos, pois a diversidade étnica e intermunicipal presente neste curso, 
proporcionaram uma caminhada de entusiasmos, amparo e identificação para as 
necessidades de intervenção social das 33 mulheres que concluiram esta ação, e 
atualmente continuam interagindo diretamente sobre estas questões de genero e 
etnia em seus espaços profissionais de atuação e em suas vidas. 

O trabalho das parceiras neste Programa de Governo foram fundamentais para 
estreitar laços afetivos, e principalmente metodológicos. Foram os fios condutores 
para que cada atividade fosse realizada da melhor forma possível, e temos como 
resultado destas, um saldo extremamente gratificante.Portanto, expressamos aqui um 
pouco nossos encantamentos por esta ação, mas especialmente pelas alunas e 
professoras do referido curso. 

Para lembrar que a metodologia abordada no curso não estava em momento 
algum solta, faz-se necessário detalharmos um pouco da construção histórica da 
legislação em pauta, suas parceiras com a REG e um pouco do pensamento dos já 
referidos autores e suas categorias em análise: 

A Lei 10.639/03, foi promulgada no dia 09 de janeiro de 2003, pelo Presidente 
Luis Inácio Lula da Silva. Este foi o resultado de uma demanda histórica oriunda do 
Movimento Negro brasileiro, e possui por objetivo, inserir no currículo e na vida das 
pessoas de forma fidedigna, a história e a luta do povo negro e africano oriundos de 
sua Diaspóra. 
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No curriculo educacional, e em especial na educação de Ensino Supeiror, este 
dispositivo legal conforme abordado pelos professores pode contribuir diretamente na 
elevação da autoestima dos alunos negros, e no respeito pela historicidade destes, 
pelos não negros. Portanto, precisamos na condição de sujeitos sociais, entender que 
esta legislação não é somente para alunos ou professores negros e sim para a 
sociedade em geral. Por ser a história dialética, inserimos aqui partes da metodologia 
trabalhada nas aulas do curso e a presença dos autores que acimentam a diversidade 
de olhares. 

Tomamos por exemplo para melhor ilustrar a que nos referimos, o pensamento 
de Paulo Feire que em seu livro Cartas à Guiné-Bissau disse o seguinte: 

Meu primeiro contato com África não se deu, 
porém, com a Guiné-Bissau, mas com a 
Tanzânia, com a qual me sinto, por vários 
motivos, estreitamente ligado. Faço esta 
referência para sublinhar quão importante 
foi, para mim, pisar pela primeira vez em 
chão africano e sentir-me nele como quem 
voltava e não como quem chegava. (1984, p. 
13-14). 

A nosso ver, sua fala evidencia um pouco da necessidade dos diálogos 
referentes às questões de pertencimento. Pois aqui ele fala de história, memória e 
diáspora. Por isso, precisamos identificar o quanto de brasilidade há em cada sujeito e 
o quanto de África há nos brasileiros. 

Já que falamos de diáspora, história e pertencimento, aproveitamos o ensejo 
para trabalharmos aqui a categoria de pertencimento etnicorracial associada ao da 
categoria de negação. Pois se o professor ou o aluno não consegue identificar de onde 
veio, não consegue entender os porquês de ser descendente de negro ou miscigenado, 
e como resultado prático, não auxilia seus alunos e sujeitos em seus processos de 
identificação de suas pertenças. Para melhor entendermos as subjetividades nessas 
leituras, Munanga:  

Negro torna-se, então, sinônimo de ser 
primitivo, inferior, dotado de uma mentalidade 
pré-lógica. E, como o ser humano toma sempre 
o cuidado de justificar sua conduta, a condição 
social do negro no mundo moderno criará uma 
literatura descritiva dos seus pretendidos 
caracteres menores. O espírito de muitas 
gerações europeias foi progressivamente 
alterado. A opinião ocidental cristalizara-se e 
admitia de antemão a verdade revelada: negro 
= humanidade inferior. À colonização 
apresentada como um dever, invocando a 
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missão civilizadora do Ocidente, competia à 
responsabilidade de elevar o africano ao nível 
dos outros homens. (MUNANGA, 1998). 

Para entendermos um pouco mais ao que se refere Munanga, faz-se necessário 
à retomada da origem do comércio de escravos nas obras que retratam o encontro 
com os costumes e interesses mercantilistas dos conquistadores europeus onde, até o 
presente momento a História de colonização territorial e construção da nacionalidade 
brasileira, foi e continua sendo contada em todos os espaços educacionais pela lente 
de uma etnia não representativa da nacionalidade brasileira. Por isso em uma 
sociedade onde os negros foram e, para muitos, ainda em pleno século XXI, devem 
continuar sendo não merecedores do acesso a uma educação representativa e de 
qualidade. 

Quando estas politicas chegam ao universo educacional ainda escutamos de 
professores frases tais como: “Esta lei aí é para a professora fulana de tal, que é meio 
moreninha, meio mulatinha”, ou : “professora, tem uma lei ai que agora obriga a gente 
falar de negros, mas quando chegar o final do ano, a gente chama todas os alunos 
negros, faz uma dancinha. Não precisa tratar isso em todo o currículo”. 

Para lembrar que estes dispositivos não são 
o todo e que precisam ser lidos como parte 
deste todo, recorremos ao auxilio de Kosik: 

Totalidade não é tudo. Totalidade é uma 
pequena parte que você abstrai do todo, 
ressignifica e depois devolve para o todo. As 
duas partes contém o todo, mas nenhuma 
delas é esse todo, e ao mesmo tempo, as 
duas o são. (KOSIK, 2003 p.44).  

Portanto, as políticas de ações afirmativas, não representam o processo de 
totalidade da redemocratização dos espaços da sociedade e sim, parte desse todo que 
deve compor o compromisso do Estado em sua implementação. Pois foram os 
movimentos sociais, os principais sujeitos que impulsionaram, ajudaram no processo 
de elaboração e acompanham diariamente estas ações dentro do Estado e da 
sociedade civil em geral. 

Neste movimento, identificamos que todos os caminhos levaram as alunas 
semanalmente estabelecer diálogos com os professores do Curso, com a sua 
Coordenação e também com suas chefias imediatas, acessaram uma extensa 
metodologia, que dialogou com os autores que apresentaremos como mais uma 
dinâmica de participação nos eventos e nas atividades.  

Nas aulas, aos poucos estabeleceram fortes laços de amizade e 
companheirismo, chegando num processo de construção, na condição de 
protagonistas e sujeitos de ações transformadoras em nosso dia a dia, pois nos vários 
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encontros e reuniões que realizamos, nos foi possivel identificar uma educação voltada 
para os Direitos Humanos na vida pública e privada destas mulheres, lincadas com 
uma politica de Estado que as permitiu neste processo, ricos diálogos de efetivação na 
implementação das políticas públicas brasileira. 

Estas alunas, após passarem por um rigor metodológico e acessarem o 
pensamento dos autores referidos, passaram a nos informar sobre as mudanças que 
realizaram em seus espaços de trabalho, e em especial, em suas vidas. Dividiram um 
pouco de suas descobertas e as maravilhas de intervenções que passaram a exercer, 
apropriadas das legislações, conteúdos e atividades do curso, enfim, várias foram as 
suas falas e reações frente aos seus desafios. 

Em diversos momentos que compartilhamos nesta caminhada, muitos foram os 
olhares e ações referentes às mudanças de paradigmas e tranformação social desse 
grupo em Estado neste Curso que abordou especificamente a temática de Gênero e 
etnia dentro do guarda chuva dos Direitos Humanos, que precisamos destacar: 

 

 O curso de aproximadamente dois anos, empoderou 33 mulheres que hoje 
melhor dialogam sobre as temáticas específicas em seus espaços profissionais; 

 Os professores elaboraram materiais e recursos visuais alternativos, para 
trabalharem estas Diretrizes junto às alunas do curso, por entender e respeitar 
suas especificidades; 

 A metodologia dialogou com os momentos de teoria e prática, onde os alunos 
se autoorganizaram por regiões, elaborando e implementado projetos 
condizentes com as temáticas das legislações trabalhadas junto às instiuições 
pertencentes; 

 Visualizamos significativos aumentos na elevação da estima de nosssas alunas 
que ao acessarem, entenderam e trabalharam no coletivo, as categorias de 
negação, pertencimento e totalidade, ancoradas no pensamento dos autores 
supracitados, passaram a expressar relatos de superação e força coletiva junto 
ao grupo. 

Além das mudanças de vida das protagonistas do Curso, em seus diálogos 
observamos coletivamente as desconstituições de mitos, tabus e preconceitos. estas 
mudanças de paradigmas num mundo onde diariamente são violado os Direitos 
Humanos, sugerimos como antídotos contra todas as formas correlatas de 
discriminações, os dispositivos legais trabalhados pelos professores em sala de aula. 
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OS DIREITOS HUMANOS E O RELATIVISMO CULTURAL NO SÉCULO 
XXI: O JULGAMENTO COMPATÍVEL DOS PADRÕES E VALORES 
CULTURAIS FUNDAMENTAIS À EXISTÊNCIA DIGNA DA PESSOA 
HUMANA 
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RESUMO 

O presente artigo é uma iniciativa junto ao Projeto Rede de Saberes, que tem por 
finalidade discutir sobre a temática dos Direitos Humanos, em pleno Século XXI, aonde 
os segmentos sociais que representam as minorias brasileiras estão gradativamente 
lutando pelo reconhecimento racial, étnico, linguístico, cultural e outros elementos 
que os identificam como pertencentes de uma identidade diferenciada. 
Proporcionando as devidas considerações ao segmento indígena, quanto as suas 
garantias fundamentais de existência digna da pessoa humana, detentores de direitos 
e deveres como participantes ativos da sociedade brasileira, além de basear o 
presente estudo com a aplicação do relativismo cultural. Aonde tem por privilégio 
descrever as particularidades de cada classe social, no tocante aos seus valores, 
padrões morais e éticos que se perfazem na consolidação de uma sociedade 
diversificada culturalmente. Desta forma não permitindo que se estabeleçam por 
critérios externos dos segmentos sociais, julgamentos de inferioridade e superioridade 
entre si, de forma que seja respeitada as suas normas morais que são capazes de 
atender as necessidades de cada grupo social. Ademais a presente iniciação científica 
apresenta um rol de garantias fundamentais presentes na Constituição Federal de 
1988, que preservam a existência digna da pessoa e proteção aos valores e padrões 
sociais diferenciados de cada representação social no Estado (União), que por sua vez 
se englobam em leis esparsas do ordenamento jurídico brasileiro atendendo aos 
conceitos filosóficos e íntimos de cada segmento social. Não obstante procuram 
proteger os direitos indígenas contra as violações do Poder Público e terceiros com 
interesses próprios, desta forma o relativismo cultural se encontra como auxílio 
necessário aos Direitos Humanos como protetor dos princípios intimistas das 
comunidades indígenas.  

Palavras-Chaves: Direitos Humanos; Relativismo Cultural; Direitos Indígenas; Valores 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A presente iniciação cientifica tem por finalidade discutir as garantias 
fundamentais ao homem em pleno Século XXI, através das análises concernentes ao 
relativismo cultural, aonde os julgamentos de valores e padrões culturais são fatores 
discriminantes para classes sociais que se julgam superiores. Sendo neste prisma o 
trabalho científico exporá a importância do relativismo cultural no meio social, 
elemento essencial para a construção de uma sociedade multicultural com distribuição 
de riquezas e bem feitorias igualitárias. 

Quando se trabalha os assuntos de direitos humanos é fácil à percepção de que 
todos os direitos e garantias protegidas fazem menção ao homem como ser unitário 
sem distinção de raça, cor, sexo, origem, considerando, portanto, os direitos humanos 
como universais. Aplicados a todos sem qualquer redução das garantias, de forma que 
todos possam ter o seu direito de liberdade protegido contra a intervenção de 
terceiros e do Poder Público.  

Entretanto os Direitos Humanos - DH -, surgiram com maior repercussão no 
período Pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados ratificaram no ano de 1967 a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo por objetivo principal proteger o 
homem com a sua vida e liberdade individual. Não obstante o mundo vivia um período 
de calamidade pública, onde a Europa com o regime Nazista estava devastada, milhões 
de Judeus mortos pelo holocausto e um cenário de devastação nas principais cidades 
europeias, motivos pelos quais, os Estados decidiram tomar medidas protecionistas 
para que momentos como os que se realizaram nunca mais pudessem assombrar a 
soberania dos Estados-Membros. Daí surgiu à necessidade de algo mais relevante, e só 
então em 10 de dezembro de 1948, com a Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral de 
Paris, que conseguiram emitir para todas as nações um plano protecionista a ser 
alcançado. 

Desde então, através da Resolução surgiu a primeira ideia de Direitos Humanos 
Universais. Movimento internacional que se faz presente até os dias atuais nas 
diversas Constituições de inúmeras nações. 

Portanto o Relativismo Cultural surge como uma das ferramentas a serem 
usadas, pelos Direitos Humanos na sua interpretação e aplicabilidade, uma vez que 
foge do conceito etnocêntrico de que as garantias fundamentais servem para todos, 
sem que haja alguma intervenção de meio termo, desta forma, ao passo em que se 
aplicam os DH devem ser consideradas as causas e consequências que levaram 
determinados grupos a se comportarem de forma diferente.  

Pois o relativismo cultural é uma modalidade de interpretação que surge na 
contra mão dos Direitos Humanos Universais, ou seja, propõe também um conceito de 
direito universal, porém desde que sejam respeitadas as particularidades de cada 
segmento social, ou nação. Sendo assim, não se pode conceituar outra cultura pelo 
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que se desenvolveu no convívio social particular, além do mais não há porque se falar 
em culturas superiores e inferiores, uma vez que cada etnia, raça, crença, origem se 
forma pelas suas experiências vividas ao longo das transformações sociais e novos 
paradigmas no direito em determinado momento histórico.  

Motivos que levaram os doutrinadores do relativismo cultural a defenderem 
ideias de que todas as culturas são equivalentes as outras, de forma que não se analisa 
uma a outra pelos seus princípios morais e éticos, todavia defender a sua validade 
como identidade diferenciada.  

De modo que não há obrigatoriedade em aceitar todos os paradigmas, rituais, 
crenças, filosofias, ética ou valores morais de outra comunidade humana, porém exige 
o principio da obrigatoriedade na sistematização de abandono do julgamento de 
superioridade nas demais culturas. Ao ponto de observá-las e aceitar sua 
diferenciação, uma vez que se aproveita o necessário e benéfico aos seus princípios de 
valores, não necessitando de uma inserção da outra cultura na qual faz parte. Sendo 
uma das maiores dificuldades do relativismo cultural, provar que mesmo em casos 
remotos nas nações deve-se respeitar, ao passo que possam gradativamente alterá-las 
de acordo com o convencimento e necessidade de cada grupo étnico. Ou seja, não se 
impõe nada à outra nação, mas se concede aos que sofrem a oportunidade de se 
expressarem, para que gradativamente o grupo em que pertencem seja melhor para 
seu convívio. 

A TEORIA DO UNIVERSALISMO NOS DIREITOS HUMANOS 

Para entender a Teoria do Universalismo, é necessária a compreensão do 
sentido atual de Direitos Humanos e quais são as suas origens que o levaram a estar 
presente no meio jurídico do presente Século. Aonde doutrinadores como Alexandre 
de Moraes, os define na visão constitucional e contemporânea da seguinte forma: 

“O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser 
humano que tem por finalidade básica o respeito a sua 
dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder 
estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e 
desenvolvimento da personalidade humana” (2002: 39)255. 

No entanto para alguns doutrinadores e estudiosos no meio jurídico os 
Direitos Humanos surgiram após várias declarações, cartas, manifestações populares 
que buscavam assistir as suas necessidades em determinado período histórico. Sendo 
também defendido por Bobbio (2004)256, descrevendo que surgiu através da 
positivação da Declaração de Direitos do Povo da Virginia em 1776, considerado pelo 
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doutrinador o registro de nascimento dos Direitos Humanos, que posteriormente 
passaram a influenciar outras declarações. E, Luño num conceito histórico e axiológico: 

“Um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 
histórico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da 
igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente 
pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional” (1990: 
48)257. 

 Seguindo pelos conceitos históricos alguns doutrinadores defendem que os 
Direitos Humanos conseguiu sua potencialidade a partir do ano de 1948, quando foi 
realizada a Declaração dos Direitos Humanos Universais, com seu texto inovador e que 
procurava introduzi-lo através da universalidade, suas ideias, dentre os doutrinadores 
se destaca Piovesan, descrevendo da seguinte forma: 

“Ao adotar esse prisma histórico, cabe realçar que a Declaração 
de 1948 inovou extraordinariamente a gramática dos direitos 
humanos ao introduzir a chamada concepção contemporânea 
de direitos humanos, marcada pela universalidade e indi-
visibilidade desses direito” (2006: 37)258. 

Neste sentido a universalidade é uma das fontes que busca a extensão dos 
direitos Humanos, bastando apenas a condição de pessoa natural para que lhe sejam 
preservados os direitos à existência digna e a dignidade como pessoa humana. Pois a 
Universalidade, segundo Follone (2011: 06), a característica da universalidade bastaria 
à condição de ser homem, para que os Direitos Humanos pudessem ser aplicados e se 
em algum momento for divergente, que zelem pela sua forma de aplicação e não pela 
essência, quando cita: 

“O significado da “universalidade dos direitos humanos” 
manifesta que todos os indivíduos são sujeitos legítimos desses 
direitos, ou seja, a universalidade tem um sentido subjetivo 
mais amplo. Portanto, todo indivíduo possui tais direitos pelo 
simples fato de lhes serem inerentes a sua qualidade de ser 
homem. Ainda, se houver qualquer divergência a esse respeito 
não será na sua essência e, sim, na sua forma de 
aplicação.Também, a universalidade encerra a idéia de sua 
existência atemporal pelo caráter dos direitos humanos serem 
invariáveis, ou seja, não existe a criação de novos direitos, o 
que há é uma nova percepção de direitos já existentes. E, 
ainda, a universalidade traz a característica da vinculatividade 
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geral dos direitos humanos, pois, vinculam Estados, legisladores 
e até particulares em suas relações privadas”259. 

Desta forma, como supracitado, basta a condição de pessoa humana para que 
ocorra a aplicação dos Direitos Humanos em qualquer nação, bem como há uma 
ruptura das mesmas garantias fundamentais em um período histórico, pois de forma 
normativa e formalista inseriram os Direitos Humanos elaborado pelos Ocidentais nas 
Consituições de várias nações subjulgadas.  

Sendo assim, a Teoria do Universalismo não é uma das formas mais aplausíveis, 
porque não há uma certeza de qual a pretensão política ou geopolítica implantada nas 
concepções de universalidade. Uma vez que, há muitos segmentos sociais que 
possuem diferentes maneiras de se expressarem, por exemplo, indígenas que fazem 
uso da oralidade para transmitirem as suas histórias, e, assim serão menosprezados 
sofrendo com o julgamento de valores morais de outras nações, pelo simples fato de 
se julgarem superiores na comparação de culturas. 

E, assim como os relativistas, há doutrinadores que defendem a Teoria do 
Universalismo e criticam o relativismo cultural, por exemplo, André de Carvalho Ramos 
que protege o universalismo da seguinte forma: 

“Os direitos humanos não oferecem ritos ou símbolos: são 
conceitos jurídicos-normativos, que estabelecem o ethos de 
liberdade no regramento da vida em sociedade, não 
competindo nem servindo como substitutos às convicções 
religiosas” (RAMOS, 2005)260.  

Para os universalistas mesmo não podendo no texto legal dos Direitos 
Humanos perceberem objetivamente alguma forma de identificação racial, cultural ou 
de identidades sociais, pode-se subjetivamente conferir poderio aos Direitos 
Humanos, porque asseguram proteção à existência digna da pessoa humana e sua 
dignidade como ser humano. Ou seja, são meios de defender uma positivação que 
pretende alcançar um mundo globalizado, num plano aonde tudo é global 
independentemente de qual seja o seu ramo ativo na sociedade pertencente. 

Contudo é nesse prisma, que muitos Estados não dão conta de controlar as 
multinacionais que possuem planos globalizados e formam grupos econômicos, 
interferindo no sistema jurídico da nação, porque não conseguem medidas cautelares 
contra as desenfreadas violações de Direitos Humanos, por exemplo, degradação do 
meio ambiente, que por Muzaffar foi defendido como “cultura dos direitos” ao citar: 
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“É pela preponderância do parâmetro citado em relação aos 
outros que uma ‘cultura dos direitos’ difundiu-se no Ocidente, 
com conseqüências desastrosas para a humanidade. Pode-se 
dizer que a incapacidade de compreender que a 
responsabilidade deve, por vezes, preceder o direito foi uma 
das causas por detrás da crise ambiental no Ocidente” (2004: 
315)261. 

Seguida da concepção de Peixoto, ao se manifestar sobre a crise ambiental: 

“Assim, quando se olha para a degradação ambiental ocorrida 
nos últimos anos, é fácil perceber que a noção do direito de 
explorar a natureza, de promover desenvolvimento, de 
satisfazer interesses, de gerar riquezas deixou de lado o 
compromisso com o dever de preservação, com a idéia de 
responsabilidades. Agora, corre-se atrás do prejuízo e, muitas 
vezes, sem muito sucesso. Então, nessa perspectiva, a própria 
terminologia da Declaração Universal de “Direitos” Humanos 
queda-se esvaziada de sentido e só revelam, mais uma vez, que 
a construção dos direitos humanos une-se a uma visão 
ocidental” (2006: 03)262.  

 Assunto que no passado poderia ser discutido e preservado, mas pela 
majoritária intenção de interferir na política e soberania das nações subjulgadas é que 
atualmente muitas catástrofes ambientais têm acontecido, e, se realmente os Direitos 
Humanos estivessem preocupados com o individuo no meio a que pertencem teriam 
aderido ainda que tardiamente planos globais de políticas, pela prevenção ao meio 
ambiente não esperando gerações futuras para tentar reverter o dano ao planeta. E, 
Boaventura também deixa sua opinião ao descrever: 

[...] enquanto forem concebidos como direitos humanos 
universais, os direitos humanos tenderão a operar como 
localismo globalizado — uma forma de globalização de-cima-
para-baixo. Serão sempre um instrumento do "choque de 
civilizações" tal como o concebe Samuel Huntington (1993), ou 
seja, como arma do Ocidente contra o resto do mundo ("the 
West against the rest")263.  
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O doutrinador conceitua Direitos Humanos para os relativistas pretendendo dar 
voz às minorias, enquanto os universalistas sempre envolvidos num plano de 
globalização e repressão as minorias, aonde “na ótica relativista, há o primado do 
coletivismo. Isto é, o ponto de partida é a coletividade, e o indivíduo é percebido como 
parte integrante da sociedade. [...] na ótica universalista, há o primado do 
individualismo,”264 porém este mesmo relativismo não deve se concretizar pela 
valorização apenas do indivíduo, pois sua principal defesa é a diferença entre as 
culturas de um Estado para outro e das diferenças regionais e culturais internas de um 
Estado. De outra forma estaria sendo incoerente e fazendo contraposição a sua 
própria doutrina defendida, pelo fato de preservar apenas e unicamente o indivíduo.  

RELATIVISMO CULTURAL: UM JULGAMENTO DE VALORES COMPATÍVEL AOS POVOS 
INDÍGENAS 

O Relativismo Cultural é uma modalidade antropológica que defende uma 
diferença cultural, aonde o certo e o errado variam de uma sociedade para outro 
grupo social. Não existindo um padrão coercitivo de julgamento a outras comunidades, 
que são subjulgadas pelo fato de serem diferentes nas suas crenças, costumes, 
tradições e outros, de forma que não se partiria de padrões morais de dada sociedade 
para definir outra comunidade como bizarra, irracional ou inferior. 

Ressaltando o que discutido anteriormente a Teoria do Relativismo Cultural, 
defende possui suas próprias experiências que ao longo dos tempos vêm sendo 
aperfeiçoadas, bem como não permitindo as linhas de pensamentos sociais que 
procuram em suas especulações admitir a superioridade e inferioridade entre raças e 
culturas. Pois seguindo essa última contribuição, ter-se-ia a presença do 
etnocentrismo, concedendo o julgamento de uma cultura sob outra e suas defesas de 
superioridades, uma vez que, o relativismo cultural é uma resposta ao etnocentrismo e 
as Teorias Evolucionistas, sendo que essas duas últimas teorias não respeitam a 
identidade cultural. 

No entanto as discussões sobre o relativismo cultural vão alem de uma 
nomenclatura, porque envolve em sua perspectiva e desenvolvimento antropológico a 
noção de interdisciplinaridade e multiculturalismo. Sua metodologia de estudo está 
equiparada na relação que existe entre a cultura de uma sociedade frente à outra, 
bem como os motivos os quais levam determinada sociedade a reagirem em 
momentos íntimos da maneira em que se sobressaem das demais. 

Para tanto é necessário elencar alguns conceitos que levaram adiante a 
sustentação do relativismo cultural, por exemplo, o Dicionário de Ciências Sociais da 
UNESCO que definiu como “a idéia de que qualquer item do comportamento deve 
primeiro ser julgado em relação ao seu lugar na estrutura única da cultura em que 
ocorre e em têrmos do sistema particular de valores daquela cultura...”265, desta forma 
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qualquer comparação não pode ser empregada pelo observador, porque sua formação 
basilar de cultura deve ser deixada de lado para tentar entender a estrutura da 
sociedade estudada e seus comportamentos. Para HERSKOVITS (1964) o tema do 
relativismo cultural é uma essência ao papel dos valores culturais, de forma que ataca 
aos problemas filosóficos e atribuiu uma nova metodologia de interculturalidade, por 
estar mais acessível aos estudiosos ao citar: 

"o relativismo cultural é, em essência, uma abordagem à 
questão da natureza e do papel dos valores na cultura. Êle 
representa um ataque científico, indutivo a um velho problema 
filosófico, usando novos dados interculturais, antes não 
accessíveis aos estudiosos. Êstes dados foram derivados do 
estudo de sistemas referentes aos valores das sociedades com 
os mais diversos costumes. O princípio do relativismo cultural, 
em resumo, é o seguinte: julgamentos são baseados na 
experiência, e experiência é interpretada por cada indivíduo em 
têrmos de sua própria enculturação [...] em todos os casos, tem 
que ser claramente distinto, de conceitos da relatividade do 
comportamento individual, que negaria tôdo contrôle social 
sobre a conduta. Dizer que temos o direito de esperar 
conformidade ao código de nossos dias, não implica que 
devemos esperar, muito menos impor, conformidade com 
nosso código a pessoas que vivem segundo outros códigos. O 
verdadeiro núcleo do relativismo cultural é a disciplina social 
que vem do respeito às diferênças – respeito mútuo. Ênfase no 
valor de muitos modos de vida, não sòmente um, é uma 
afirmação dos valores de cada cultura”. 

Para o autor já no ano de 1964 a imposição de códigos morais de uma 
sociedade à outra seria um questionamento de superioridade, e, se o relativismo 
cultural estivesse caminhando por essas linhas de pensamento estaria empregando o 
comportamento individualizado e negando todos os parâmetros de conduta social 
para o respeito às diferenças étnicas. Logo para Melford E. Spiro (1986: 259), defende 
que o relativismo cultural na visão psicológica parte de um pressuposto da relatividade 
cultural, ou seja, depende da construção social e características humanas de cada 
grupo envolvido na temática ao descrever em seu livro Cultural Relativism and the 
Future of Anthropology (Relativismo Cultural e o Futuro da Antropologia), com a 
seguinte definição: 

“Descriptive relativism (a judgment concerning the fact of 
cultural variability) is based on the theory of cultural 
determinism. since, according to that theory, human social and 
psychological characteristic are produced by culture, then, 
given the fact of cultural, descriptive relativism is its obvious 
corollary: the variability in social and psychological 
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characteristics across human groups is relative to - depends on 
- cultural variability”266. 

Spiro também se espelha na tese de que deve ser observada a estrutura de 
outra sociedade com seus valores morais de acordo com as suas experiências e 
transformações ao longo dos avanços sociais, pois só assim as características de cada 
ser humano seriam explicadas pelas suas trajetórias culturais. Ou seja, se o grupo em 
que pertence o indivíduo for analisado e não as suas particularidades pessoais, seria 
possível determinar porque acreditam serem determinadas coisas certas e outras 
erradas, aonde se teria a mais pura diferenciação social e cultural, que por sua vez é a 
uma das características do relativismo cultural. 

Enfim após algumas definições do tema se segue adiante na proposta central 
do trabalho científico, sendo a abordagem do relativismo cultural como fonte de 
julgamento de valores morais e éticos aos povos indígenas, respeitando suas 
diferenças culturais, quanto a sua estrutura comunitária, linguística, tradicional e 
outros elementos próprios de sua identidade. Desta forma não se deve aplicar um 
conceito de garantias fundamentais universais ou unívocas. Para tanto o relativismo 
cultural presente no período do Colonialismo do Século XIX, trouxe para as Colônias 
uma teoria de civilização atrasada, pois viviam em um sistema precário, advindo, pois, 
o Século XX, com as duas Guerras Mundiais que afirmaram nas sociedades europeias a 
existência de um sistema imperativo de superioridade cultural, dando margem ao 
genocídio e barbáries ocorridas logo no inicio do Século passado.  

Há quem defenda ser improvável a consistência dos princípios informadores do 
Relativismo Cultural por defender a diferença entre todos, e, pregar uma teoria em 
que nenhum outro grupo pode se manifestar contra a outra sociedade impondo-lhe 
seus conceitos morais e sociais, formando assim uma nação sem normas. Na obstante 
a defesa aqui pretendida pauta-se no raciocínio da Tolerância com os povos indígenas, 
que em muitos casos são julgados pelos princípios morais, sociais, filosóficos dos não-
índios atribuindo um pensamento de superioridade sobre a cultura indígena.  

Portanto não muito distante ficou o passado Século XX, marcado por várias 
violações de Direitos Humanos contra os indígenas presentes no Estado brasileiro, pois 
segundo Belfort (2006: 139)267 a tendência da legislação indigenista pautou-se sobre 
três eventos, sendo o primeiro de extermínio, fundado no pensamento de extinguirem 
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indígenas do cenário nacional, tendo o segundo pensamento de integração dos povos 
indígenas na comunhão nacional (não se pode falar em reintegração, porque nunca 
foram participantes da sociedade nacional), não distante está presente o terceiro 
evento caracterizado com a promulgação da Constituição da República Federativa do 
Brasil em 1988, que buscou o reconhecimento de direitos indígenas no ordenamento 
jurídico brasileiro, atribuindo ao Capítulo VIII, Dos Índios, Título VIII, Da Ordem Social, 
os artigos 231 e 232 a presença do Principio do Indigenato, que por muitas vezes 
tentaram extinguir juntamente com os povos indígenas. 

Partindo dessa tutela jurisdicional, o relativismo cultural é uma garantia de que 
serão respeitados os valores étnicos dos povos indígenas, uma vez que se têm um 
grande avanço jurisdicional, porque em plena vigência da Carta Magna foram 
protegidos os direitos indigenistas, lembrando-se que no mesmo Século XX tentaram 
propagar um sistema de extermínio aos indígenas. Com a devida vênia, esses direitos 
agora presentes no Século XXI, possuem a finalidade de reconhecer a presença das 
comunidades indígenas num mundo que pende para as tendências globalizadas, 
preservando o respeito ao ethos das comunidades nativas, pois possuem sua estrutura 
social própria, métodos de aprendizagem diferenciado que precisam ser sempre 
respeitados, observados sob a ótica de um perfil que possui contraste com as demais 
sociedade, não podendo em momento algum sofrer mutação em sentido de 
superioridade por preservarem o diálogo, enquanto outros grupos sócias preferem a 
escrita.  

Silva (2006: 784)268 afirma que os povos indígenas não estão atrás de uma luta 
em vão, pois requisitam o seu direito de propriedade sobre a terra tradicional, o 
usufruto de recursos naturais e hídricos que se desdobram num meio coletivo, além de 
lutarem pela autodeterminação como povos da nação brasileira, sendo direito 
ratificado na CRFB/88, também concedendo a igualdade de tratamento em suas 
culturas, quanto aos demais grupos sociais. Uma vez que esses direitos são 
assegurados como garantias fundamentais inerentes aos seres humanos que estão 
atuantes do Estado brasileiro.  

“Para Carlos Santiago Niño, os direitos humanos são uma construção 
consciente vocacionada a assegurar a dignidade humana e a evitar sofrimentos, em 
face da persistente brutalidade humana”269, entretanto a dignidade dos povos 
indígenas devem ser respeitadas, sendo uma parte da competência do Estado 
Democrático de Direito, vigiar e proteger o mínimo de garantia fundamental à pessoa 
humana. Pois tal garantia é inerente ao ser humano, dessa forma não relevância para 
construir um pensamento universalista, que em muitos casos fere a integridade moral, 
psíquica de minorias caladas pelo sistema repressivo de culturas. Cabendo ao 
relativismo cultural, ainda que muito criticado, pelos estudiosos da antropologia e 
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doutrinadores de Direitos Humanos Universais, observar até onde é benéfico à 
aplicação dos Direitos Humanos frente aos Direitos Originários das comunidades 
indígenas. 

Uma vez que, possuem como frisado anteriormente uma formação basilar, que 
possui suas próprias experiências, capaz de relativizar uma teoria com um método de 
aplicação das garantias fundamentais. Sabendo-se de que um julgamento a partir 
desses conceitos ter-se-ia a responsabilidade por parte do Estado de preservar, 
proteger, garantir, assegurar às comunidades indígenas a existência digna como seres 
humanos, e, em se tratando de Estado Democrático de Direito, modelo atual no Brasil, 
vigoram na Carta Maior, no artigo 170, “in verbis”, “A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ‘tem por fim assegurar a todos 
existência digna’, conforme os ditames da justiça social [...]”270. Sendo assim, esta 
iniciação científica não se atém apenas as garantias fundamentais inerentes apenas à 
dignidade da pessoa humana, também a existência digna, competindo ao Estado 
declarar igualdade entre as minorias presentes na sociedade brasileira, de forma que 
não sejam consideradas classes subjulgadas, inferiores culturalmente pelos não-índios. 

Neste prisma, a dignidade da pessoa humana é uma das ramificações que 
atestam um direito inalienável, intransferível, irrenunciável, moral, cívico entre outros 
termos envolventes do sistema jurídico, ao passo de se desdobrar, pela existência 
digna. Ou seja, enquanto a dignidade envolve um bem jurídico tutelado inerente à 
pessoa humana, a existência digna vem a ser uma materialização daquela, refletindo 
os mecanismos ofertados pelo Estado aos seus cidadãos. E, segundo Miranda (2003: 
85)271, a dignidade humana possui uma projeção de direitos invioláveis, contendo 
declarações culturais diversas, possuindo concordância aos direitos fundamentais, 
bem como a racionalidade do ser ao seu cotidiano, preservando as minorias e a 
intimidade social. 

Portanto a existência digna é um elemento atribuído ao ser humano, que deve 
estar presente em sua história pessoal, ainda que pertencente a um grupo indígena, 
ou outro segmento social, suas diferenças devem ser respeitadas e não impostas 
condições de sobrevivências atribuídas de um modelo ocidental, preocupado em 
extinguir as comunidades indígenas através de declarações, cartas, regimentos, 
portarias, constituições e decretos que limitam o acesso da distribuição igualitária das 
riquezas aos que sofrem cotidianamente com a discriminação racial, cultural e 
linguística, pois Fachin (2006: 01)272, entende ser a existência digna uma forma 
imperativa projetável ao Direito, sendo elemento de defesa de um mínimo patrimônio. 
Enfim é necessário que o relativismo cultural se comporte como uma regra na 
aplicação dos Direitos Humanos, recusando-se a especular uma sociedade perante a 
outra com julgamentos de valores e padrões éticos diretos de quem está na posição de 
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observador. Entretanto siga uma linha de pensamento de quais formas as diferentes 
culturas se posicionam para tal acontecimento, além das condições experimentais que 
passaram ao longo dos períodos históricos para se identificaram múltiplas formas 
culturais. 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

O presente trabalho científico foi baseado nas pesquisas bibliográficas que 
abordam os assuntos relacionados ao Relativismo Cultural, Direitos Humanos 
(Universais e Fundamentais), multiculturalismo e outros elementos identificadores do 
tema acima tratado. Bem como uma análise precisa das obras literárias, que se 
posicionam contra o relativismo cultural e os direitos humanos universais, buscando 
compreender os motivos e razões que levaram os autores a defenderem tais linhas de 
pensamento científico. 

Valendo-se da adoção de um pensamento científico para a elaboração do 
presente ensaio, visando à contribuição de um estudo minucioso intrínseco aos 
Direitos Humanos que são esquecidos, quanto as suas aplicações aos povos indígenas. 
Também da compreensão das proporções cabíveis do relativismo cultural presente nas 
comunidades indígenas, possam identificá-los como grupos sociais de culturas 
diferentes, sem, no entanto tratá-los como classes subjulgadas e inferiores, 
proporcionando condições de estarem presentes nas literaturas do presente Século 
XXI. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente iniciação científica teve por objetivo discutir um tema desafiador 
nas ciências da Filosofia, Antropologia e Direito, que versam sobre a matéria dos 
Direitos Humanos. Englobando a temática no Século passado, aonde ocorreram várias 
violações de Direitos Humanos, ditos Universais, bem como no cenário jurídico 
brasileiro atribuir ao assunto o Relativismo Cultural como uma fonte de princípios 
legais e morais para o julgamento de valores étnicos existentes em nosso Estado. 

Portanto nesta obra científica fica evidente que o Universalismo como matéria 
de Direito na pode ser aplicada a todos os segmentos sociais, uma vez que procura 
introduzir os ideais dos países Ocidentais as culturas consideradas subjulgadas. Alem 
de não promover em sua universalidade uma base concreta que respeite as diferenças 
culturais de cada sociedade, não podendo existir um princípio superior ao outro, pois 
ocupam as mesmas experiências culturais do grupo em que pertencem. 

O Relativismo Cultural frente aos princípios morais possui a característica de 
respeitar as diferenças, de modo que o observador deixe suas estruturas culturais para 
tentar entender as estruturas culturais de outra sociedade sem a intenção de troná-las 
classes subjulgadas ou inferiores. Bem como no quesito tolerância o relativismo torna-
se ineficaz, porque permite acontecimentos culturais que por muitos são questionados 
e tidos por defeso, além de provocar espaços para discussões que vão além de sua 
intenção e sempre criam definições provocantes ao tema central. Principalmente por 
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parte dos Antropólogos, que criam muitas ferramentas, mas são utilizadas 
erroneamente pelos contrários ao relativismo cultural. 

Desta forma a melhor aplicação do Relativismo cultural é através da 
consistência, aonde os julgamentos de valores culturais não são universais e os 
sistemas morais de cada sociedade devem ser respeitados. Pois o Principio da 
Dignidade não tem eficácia se a pessoa humana não tiver uma existência digna, num 
mundo globalizado e individualista, aonde os povos indígenas são considerados de 
culturas subjulgadas. E, ainda que num plano transcultural sua identidade cultural seja 
respeitada. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é conhecer a história dos direitos humanos, sua origem, 
como foi sendo construído ao longo da história e posteriormente discutir os 
avanços e os limites postos para que a sociedade contemporânea continue na 
conquista de direitos, de igualdade, de dignidade e de cidadania. A história nos 
mostra como é conflituosa e contraditória a luta por direitos, sempre marcada como 
resultado de disputas entre forças sociais, em diferentes momentos históricos e 
diferentes modo de produção. É fato que a cidadania é uma instituição que se 
desenvolveu coincidentemente junto com o desenvolvimento do capitalismo, e é 
um tanto incoerente pensar que dois princípios opostos um que significa igualdade 
e o outro sistema de desigualdade possam estar lado a lado, todavia com o passar 
dos tempos vão se cruzando, se confrontando e entrando em guerra. Para atingir o 
objetivo do trabalho foi realizado um estudo do período histórico em que 
ocorreu a primeira e a segunda declaração dos direitos humanos. E em seguida, 
delimitamos este estudo para a situação dos direitos da infância e adolescência 
através de dados estatísticos que demonstram em que medida se avançou na 
construção de direitos para essa população. 

 

Palavras chaves: Direitos Humanos; capitalismo contemporâneo; Infância e 
Adolescência. 
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1.       Introdução 

Pensar em direitos humanos, ou seja, em igualdade, dignidade, liberdade e 
cidadania na realidade contemporânea, supõem pensá-las no contexto das 
contradições da sociedade capitalista, que reside na produção coletiva de riqueza e 
sua apropriação privada. 

São  os  processos  econômicos  que  determinam  a  existência  de  classes 
sociais em todas as épocas. Esses processos econômicos formam a base material 
através da força produtiva e da relação de produção (infra-estrutura) e esta base 
material nada mais é que o substrato da superestrutura formada pelas forças 
políticas, morais, jurídicas e religiosas da sociedade. (MARX; ENGELS, 1989). 

O processo de acumulação capitalista produz o trabalhador disponível para o 
capital. No entanto, a força de trabalho é sempre maior que as reais necessidades 
da produção e da acumulação. O cálculo desta equação é simples, o processo de 
acumulação capitalista produz baixos salários, pauperização e aprofundamento da 
miséria. 

São estas questões de pobreza, misérias, igualdade, cidadania, entre outras, 
que permeiam a relação estreita entre Direitos Humanos e capitalismo. Sabe-se que 
os direitos humanos, ou melhor, o conceito de cidadania em sua fase inicial se 
desenvolveu harmonicamente com o desenvolvimento do capitalismo lá pelo século 
XVIII e com o decorrer da história vão se cruzando, se confrontando e entrando em 
guerra. (MARSHALL, 1967). As lutas entre as classes produziram a necessidade de 
capital e trabalho regularem de forma menos conflituosa e antagônica suas relações 
no processo produtivo. 

A história nos mostra como é conflituosa e contraditória a luta por direitos, 
sempre marcada como resultado de disputas entre forças sociais, em diferentes 
momentos históricos e diferentes modo de produção. 

Segundo Marshall (1967) a cidadania é formada pelos direitos civis, 
políticos e sociais e são elementos indissociáveis do conceito de cidadania. O autor 
continua explicando que os direitos estavam aglutinados num só, mesmo porque, 
nos tempos antigos mais especificamente antes do século XVIII, as instituições que 
correspondiam aos direitos também estavam aglutinadas em uma só. Com o passar 
do  tempo  às  instituições  que  aglutinavam  os  três  elementos  da  cidadania  se 
separam e cada direito foi se desenvolvendo em cada período, distantes entre si. 

Não havia na sociedade feudal um código de direitos e deveres para  os 
homens. O que existia era a desigualdade marcada pela distinção de classe e esta 
por sua vez originária do status. Em outros locais podem ser encontrados vestígios 
de cidadania e igualdade, como por exemplo, nas cidades medievais, todavia é 
nítido que tais direitos eram especificamente locais. (MARSHALL, 1967). 
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Pouco a pouco os direitos passam de locais para nacionais e posteriormente 
universais, com o decorrer da história. 

O objetivo deste artigo é mostrar, com clareza e de forma instigante, como os 
direitos têm sido construídos ao longo da história. Assim, primeiramente apresento 
um cenário do desenvolvimento dos direitos humanos, e passo seguinte, analiso os 
avanços e as novas necessidades, e o que falta ainda avançar. O terceiro e último 
passo destaco os principais pontos da discussão e as minhas principais conclusões, 
tendo em vista os meus pressupostos. 

Este trabalho não tem a pretensão de esgotar as discussões sobre a 
temática, mesmo porque é um assunto muito vasto que em poucas linhas 
não poderia contemplar tantas questões. 

2.       Direitos Humanos no século XVIII e a consolidação dos direitos civis 

Segundo Marshall (1967), o conceito de cidadania abrange os direitos civis, 
políticos e sociais. Tais direitos na época da sociedade feudal correspondiam a um 

só. 

A sociedade feudal era regida pela questão dos status, era esse quem 
marcava as distinções e as desigualdades de classes. Era o status que determinava 
que justiça pudesse ter e que tipo de participação teria dentro desta sociedade 
(Marshall, 1967). Essa sociedade feudal era baseada no direito natural de hierarquia 
do privilégio de nascimento. O direito natural se re-configura a partir do 
iluminismo273 que o torna direito natural humano. 

Para Trindade (2002), quando São Tomás de Aquino retorna a Aristóteles, na 
idade média, buscava atualizar a ideia de direito natural com o pensamento cristão, 
ou seja, a natureza é obra da criação divina e os homens estão subordinados as 
suas leis. Ideias bem plausível para estrutura daquela sociedade. Mas logo, esse 
direito natural foi modificado pelo iluminismo, onde, os homens nascem livres e 
iguais, sendo todo privilégio antinatural. 

A evolução dos direitos se deu com a separação destes, com o desligamento 
das instituições que os uniam, cada elemento se desenvolveu gradativamente. Os 
direitos civis se desenvolveram e concretizaram no século XVIII, os direitos políticos 
no século XIX e os direitos sociais no século XX. (MARSHALL, 1967). 

A primeira geração de direitos é o das liberdades individuais, ou os direitos 
civis. O século XVIII abrangeu a consolidação dos direitos civis, exatamente 
compreendido entre a revolução industrial e revolução francesa. Liberdades 

                                                           
273

 O iluminismo foi um movimento filosófico que teve dimensões literárias, artísticas 
e políticas. Suas ideias eram pautadas na defesa da ciência e da racionalidade, sendo 
contrário aos dogmas da igreja, da fé e das superstições. (JAPIASSÚ, 2006) 
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individuais são os direitos de propriedade, de locomoção, de segurança, de acesso a 
justiça, de pensamento etc. (IBID, 1967) 

O século XVIII consolidou a transição do feudalismo para o capitalismo. Entre 
os séculos XVII e XVIII, a burguesia já estava presente em vários estratos sociais e 
estes novos processos econômicos já entrava em dissonância com os pilares ainda 
existentes do antigo regime. (TRINDADE, 2002). 

De modo geral, com o desenvolvimento do capitalismo a mudanças na 
antiga estratificação social, o que antes era baseada no privilégio de nascimento, 

passa para as diferenças de classe baseadas nas posições econômicas ocupadas 

pelos homens. Isto não significa que não existiam classes sociais, vejamos Marx e 
Engels (2008, pp 8 e 43): 

“[...] A história de todas as sociedades até o presente 
movimentou-se em torno de antagonismos de classe, em 
cada época, se apresentavam de forma diferente. [...] 
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, 
membros das corporações e aprendiz, em suma, opressores 
e oprimidos..[...]” 

Como podemos perceber é que sempre existiram classes sociais e elas lutam 
entre si a favor de seus interesses e esses conflitos são decisivos para os processos 
de transformação econômico-social. 

A burguesia toma o poder com a Revolução Francesa2. A França antes da 
revolução era um país mergulhado em crises fiscais, econômicas, sociais e políticas. 
Viviam em constantes guerras externas por possessões de terras, colônias. Com essa 
situação caótica o rei Luiz XIV convoca a Assembleia dos Estados maiores que 
correspondia ao clero, a nobreza e ao povo para resolver todos os problemas 
(HOBSBAWM, 1981) 

O anúncio da convocação da Assembleia dos Estados maiores, fez com que 
a burguesia percebe-se que era uma oportunidade política e econômica de fazerem 
valer muitos dos seus interesses. Então como não havia partido político, as reuniões 
eram em fábricas, na secreta maçonaria, que passaram a inflama propagandas e 
mais propagandas com  os  slogans de  liberdade  e  igualdade  ao  povo. E  nesta 
efervescência foram à assembleia. (TRINDADE, 2002) 

Como o resultado agradou apenas o clero e a nobreza com o aumento de 
imposto ao povo, este se retirou da assembleia e formou uma nova assembleia 
constituinte para redigir a primeira constituição da França mais antes deveria ser 
proclamada uma Declaração dos Direitos do homem e do Cidadão que ocorreu em 
26 de agosto de 1789, com dezessete artigos. 
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O núcleo da Declaração estava contida na questão da liberdade individual 
e da proteção a propriedade privada. (TRINDADE, 2002) 

A Constituição de 1791 rechaçou a democracia excessiva através de um 
sistema de monarquias constitucional, baseada num direito de voto censitário dos 
cidadãos ativos. Isso certamente excluía a grande maioria de pobres. (HOBSBAWM, 
1981) 

A realidade agora era um Estado burguês, porém, a vida na França pouco se 
alterou os altos impostos continuavam, as guerras externas se mantinham e 
traduziam-se em despesas para o Estado. Como a realidade praticamente se manterá 
a mesma, a insatisfação por parte da classe popular continuava. “A Revolução 
Francesa supriu a propriedade feudal em prol da propriedade burguesa” (MARX; 
ENGELS, 2008.p. 32). 

Portanto, segundo Hobsbawm (1981), a Declaração era um documento 
contra a sociedade hierárquica de privilégios de castas sociais, entretanto, não 
significa que era um documento a favor de uma sociedade igualitária e democrática. 
Os homens eram iguais perante a lei. Desta forma, o objetivo da burguesia não é 
constituir um governo democraticamente eleito, nem tão pouco acabar com os reis. 
A burguesia queria  um  governo  que  desse  suporte  as  suas  expansões  
comerciais,  de propriedade e de acumulo de capital, limitando e impelindo as 
insatisfações sociais que cresciam com seus maiores acúmulos de capitais. 

O século XVIII imprime uma nova realidade com as revoluções industriais e 
francesas. Substituiu ferramentas por máquinas, produção doméstica pelo sistema 
fabril e colocou no poder a classe burguesa que concentrou a renda e o poder 
político, aumentando a miséria, a fome e o desemprego. O trabalho era realizado em 
condições   desumanas,   com   uma   jornada   de   trabalho   pesada   e   salários 
vergonhosos. (HOBSBAWM, 1981). O trecho  de  Marx nos revela porque foram 
produzidas essas condições: 

[...] Como capitalista ele é apenas capital personificado. Sua 
alma é a alma do capital. O capital tem um único impulso 
vital, o impulso de valorizar-se, de criar mais-valia, de 
absorver com sua parte constante, os meios de produção, a 
maior massa possível de mais-trabalho. O capital é trabalho 
morto […] (MARX, 1867 ed. 1996, p. 347) 

A classe capitalista, através de seu poder político, não somente é capaz de 
explorar a classe trabalhadora (aqueles que possuem somente sua força de 
trabalho), mas “cria um modo de vida que serve aos interesses capitalistas e torna 
os trabalhadores alienados e oprimidos (CARNOY, 1987. p.15). O capitalismo se 
estrutura na exploração e expropriação do trabalho! 

A França revolucionária com suas ideias era uma catástrofe para as 
monarquias feudais de toda Europa, que se uniram para fazer a restauração do 
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poder de Luís XVI e por outro lado a França queria se libertar destas limitações e 
expandir sua economia. (TRINDADE, 2002) 

Neste novo cenário  político  há  o  agravamento  dos conflitos políticos 
nas convenções e na sociedade. Aos grupos de direita era designado aos que 
queriam moderar os processos revolucionários ou dar por encerrada a revolução 
(alta burguesia). Já os grupos de esquerda era designado aos que acreditavam na 
ampliação da revolução porque temiam a volta do antigo regime. Os conflitos 
acirravam e houve a radicalização do processo que culminou na abolição da 
monarquia, e na instauração da república. (HOBSBAWM, 1981). 

Nesta época a segunda Constituição (1793) que acrescentou novos artigos 
que não haviam sido contemplados pela primeira Constituição (1791). Tais como: “o 
objetivo de toda sociedade é a felicidade comum; a igualdade aparece como direito 
natural  imprescindível;  extinguia  a  distinção  entre  cidadãos  ativos  e  passivos274; 
proibia a servidão; direito a instrução pública a todos etc. (TRINDADE, 2002). 

A Constituição de 1793 era estruturada em pilares democráticos e na justiça 
social. Inaugurando outra ótica de direitos humanos, no entanto, nunca saiu 
do papel. Os jacobinos decidiram suspender a nova Constituição (1783) até o fim das 
guerras. (IBID, 2002). 

Os longos períodos de ameaças a soberania da França, foi superada com as 
vitórias  em  várias  batalhas,  e  isso  trouxe  grandes  consequências,  como  por 
exemplo, o desgaste e enfraquecimento do movimento de esquerda que deu espaço 
para o movimento da direita, que implantara a revolução só para a burguesia sem 
concessão alguma aos operários. (IBID, 2002) 

O movimento revolucionário na mão da direita representou um período de 
repressão, prisões, deportações, sentença a guilhotina, a inflação dispara e com 
essa nova atmosfera política foi aprovado à terceira Constituição (1795). 

Essa terceira Constituição (1795) significava um recuo em relação aos 
avanços  conquistados na  segunda  Constituição  (1793).  Ela  cristaliza  a  primeira 
Constituição (1791) e era mais excludente ainda, enfatizando que a “igualdade 
civil” é a única coisa que o homem razoável pode exigir. (TRINDADE, 2002) 

A extrema direita e a extrema esquerda levaram a França a uma guerra geral. 
Recorramos a Hobsbawm (1981, pp.82): 

“[...] Esta dramática dança dialética...,Repetidas vezes 
veremos moderados 

                                                           
274

 A Constituição francesa de 1789 aceitava a distinção entre cidadão ativo e passivo. 
Os cidadãos ativos eram aqueles que usufruíam de todos os direitos (políticos, 
naturais e civis), ou seja, alta burguesia. Já os cidadãos passivos eram aqueles que só 
tinham direitos naturais e civis. (TRINDADE, 2002.p.57-58). 
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reformadores da classe média mobilizando as massas contra 

a resistência obstinada ou a contra-revolução. Veremos as 

massas indo além dos objetivos dos moderados rumo as suas 
próprias revoluções sociais, e os moderados, por sua vez se 
dividindo-se em um grupo conservador, daí em diante 
fazendo causa comum com os reacionários.[...]” 

Na Revolução Francesa a massa de assalariados ainda não desempenhava 
papel independente. Eles tinham fome, faziam agitações, mais não existia ainda 
uma consciência de classe operária, por esse motivo sempre seguiam os lideres não 
proletários. (HOBSBAWM, 1981) 

Em 30 de novembro de 1795 foi publicado o “Manifesto dos plebeus”, escrito 
por um jovem de origem pobre. Este manifesto continha a defesa pela democracia, 
extinção da propriedade particular, o território era considerado de todos, definição 
de uma administração única de distribuição, etc. (TRINDADE, 2002). 

A França pós-revolucionária era um palco de infinitas e incansáveis lutas 
políticas, porque a burguesia vive em conflitos permanentes, antes contra a 
aristocracia e agora dentro de seus próprios segmentos. Essas turbulências todas 
culminaram no golpe de Estado de 10 de novembro de 1799, conhecido como 18 
brumário do ano VIII, onde a burguesia francesa rasgou sua Constituição e entregou 
o poder ao general Napoleão Bonaparte (TRINDADE, 2002). 

As rápidas alternâncias de regime: Diretório, Consulado, Império, Monarquia 
Constitucional, República e novamente Império, foram todas tentativas de manter a 
sociedade burguesa evitando o perigo de uma república democrática jacobina ou a 
volta do antigo regime. (HOBSBAWM,, 1981) 

Napoleão conquistou toda Europa em empreitadas ousadas e curtas. 

“[...]  a  maioria  de  suas  ideias  –  talvez  todas  –  foram  
previstas  pela Revolução e o Diretório; sua contribuição 
pessoal foi fazê-las um pouco mais conservadoras, 
hierárquicas e autoritárias. [...] A hierarquia dos funcionários 
– a partir dos prefeitos, para baixo -, das cortes, das 
universidades e escolas foi obra sua. As grandes “carreiras” 
da vida pública francesa, o exército, o funcionalismo público, 
a educação e o direito ainda têm  formas  napoleônicas.  Ele  
trouxe  estabilidade  e  prosperidade  para todos, exceto para 
250 mil franceses , [...]” (IBID, 1981.p. 94) 

Napoleão e direitos humanos se resumem a igualdade civil e liberdade 
individual. Destruindo qualquer possibilidade de uma sociedade democrática, com 
direitos políticos e sociais. O direito de votar ficou restrito a qualificação censitária, 
baseada nos subterfúgios políticos. (HOSBSAWM, 1981; TRINDADE, 2002) 
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Segundo Marshall (1967), o subterfúgio político tinha uma aparência 
democrática, mais era a maior expressão de exclusão social. Na Inglaterra do século 
XIX, o cidadão não era impedido de votar, ele tinha o direito civil, que o habilitava 
a adquirir propriedade, e assim suas conquistas econômicas permitia ter os 
direitos políticos. 

A derrota definitiva de Napoleão Bonaparte ocorreu no final do século XVIII 
pelas coligações inimigas: Rússia, Inglaterra, Prússia e Áustria. Logo inicia um período  
chamado  Restauração,  onde  as  monarquias  reacionárias,  baseadas  na santa 
aliança, retornam ao poder, promovendo todo tipo de censura, repressão, contra 
qualquer vestígio de ideias de liberdade e igualdade. O período é marcado por 
mudanças políticas não econômicas. (TRINDADE, 2002) 

Os efeitos da Restauração e da Revolução industrial no inicio do século XIX 
na Europa é marcado por um período de crise. Essas crises não são consequências 
de resquícios feudais ou por restauração de monarquias, são crises do sistema 
capitalista que advêm dos ciclos econômicos de superprodução. O início do século 
XIX é marcado pelo agravamento das condições de vida dos trabalhadores, pela 
consolidação dos direito civis e pela resistência das monarquias reacionárias e dos 
liberais em estender os direitos políticos aos trabalhadores. (IBID, 2002). 

3.  Direitos Humanos no século XIX e a consolidação dos direitos políticos. 

Segundo  Marshall  (1967),  os  direitos  políticos  vão  se  desenvolver  e 
consolidar no século XIX. A segunda geração de direitos é caracterizada ao direito 
de participar do poder político, tanto como membro da autoridade política ou como 
eleitor de tal membro. 

Após o recuo do período de restauração, ocorrem as revoluções da década 
de 1830. A realidade mudou drasticamente, as cidades e as áreas industriais 
cresciam rapidamente no mundo todo, sem planejamento algum. A população 
aumentou  muito  e  os  serviços  elementares  eram  precaríssimos.  (HOBSBAWM, 

1981) 

“[...] a situação mudou rápida e dramaticamente, a ponte 
de, por volta de 

1840, os problemas sociais característicos do industrialismo – 
o novo proletariado, os horrores da incontrolável 
urbanização – se transformarem no lugar – comum de sérias 
discussões na Europa Ocidental e no pesadelo dos políticos e 
administradores. O número de máquinas triplicou [...]”. (IBID, 
1981.p. 192) 

A massa da classe trabalhadora convivia com uma carga horária exaustiva 
que excedia às vezes dezoito horas, aceitavam castigos, salários miúdos e multas dos 
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patrões para aumentarem seus lucros. O outro lado da moeda era uma grande 
massa da população que não eram absolvidas pelas novas industriais e cidades, se 
tornando o exercito de reserva em permanente miséria, pobreza e desespero. Ainda 
se não bastasse tudo isso existia os periódicos ciclos de crise do sistema capitalista 
que impelia a massa ao agravamento da pobreza, do desemprego, da miséria 
(HOBSBAWM, 1981). 

Era nítido cada vez mais o distanciamento entre ricos e pobres. A 
situação dos trabalhadores no mundo todo não levava à alternativa senão as 
rebeliões. 

Os movimentos operários do inicio do século XIX são movimentos bem 
diferentes dos rompantes de outros momentos históricos onde pobres se 
confrontavam com  ricos, movidos  pela miséria, fome  e  excesso  de  trabalho. O 
movimento operário do século XIX era um movimento de consciência de classe, 
onde o proletário ou trabalhador enfrentava os capitalistas. (HOBSBAW M, 1981) 

“A Revolução Francesa deu confiança a esta nova classe; 
[...] provocou uma necessidade de mobilização 
permanente. Uma experiência decente não podia ser obtida 
simplesmente por meio de um protesto ocasional que 
servisse para restabelecer a estabilidade da sociedade 
perturbada temporariamente. Era necessária uma eterna 
vigilância, organização e atividade do  “movimento” [...]  A  
sociedade seria “socialista” [...]”.  (IBID, 1981.p. 230) 

Aos poucos começaram a surgir na Europa os primeiros fundos operários de 
ajuda mútua, as sociedades cooperativas, os primeiros sindicatos gerais, lógico que 
com muita repressão. (MARX; ENGELS, 2008). As greves eram as maiores armas nas 
suas lutas, mas sempre eram muito violentas. Com toda essa efervescência de 
movimentos  reivindicatórios  a  burguesia  tentou  minar  os  movimentos  com  a 
provação da Lei dos Pobres. A lei dos pobres da Inglaterra de 1934 dava assistência 
aos excluídos (velhos, doentes e fracassados). O beneficio só acontecia quando o 
sujeito abdicava de seu direito civil e político. (MARSHALL, 1981). 

Na década de vinte do século XIX os trabalhadores adotavam imediatamente 
os conceitos do socialismo. Um dos projetos comunistas era dos socialistas utópicos 
representado por: Robert Owen; François Fourier e Saint- Simon. Com o propósito 
de reformar o mundo, acreditavam que as ideias de justiça, de generosidade e 
sensibilidade social pudessem reorganizar o mundo capitalista. (TRINDADE, 2002). 

Caberia  a  Karl  Marx,  esboçar  a  primeira  crítica  filosófica  e  política  da 
realidade vivida e propor os pilares de uma nova sociedade. Defendia a necessidade 
da classe trabalhadora se organizar de modo independente da burguesia para 
defender seus próprios interesses. Assim, sob sua influência a Liga dos Comunistas 
de 1847, tinha como objetivo a derrota da burguesia, e uma nova sociedade sem 
classes e sem propriedade privada (IBID, 2002). 
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Com lutas incansáveis durante todo o século XIX, logo perto do seu fim, 
vitórias significativas foram alcançadas como a redução das jornadas de trabalho 
para dez horas, direito de associação, criação de partidos operários independentes, 
direito de greves e direito ao voto sem restrições a maior parte dos homens 
de vários  países.  (HOBSBAWM, 1981). Logo  os  direitos humanos passaram  a  
ser constituídos não só de direitos civis, mais também por direitos políticos. 

Com o século XIX marcado como um tempo de crescentes e fortalecidos 
movimentos operários, o liberalismo econômico já operava em total desgaste. Tanto 
que os próprios pensadores do liberalismo viam como inevitável a ampliação dos 
direitos políticos. (HOBSBAWM, 1981). Com essa nova realidade o liberalismo 
clássico não tinha como se sustentar e logo houve a transição para social- 
democracia. 

As lutas dos trabalhadores em todo o mundo davam passos concretos com as 
primeiras  vitórias  e  abria  caminho  para  o  desenvolvimento  e  consolidação  dos 
direitos sociais no século XX. (MARSHALL, 1967) 

4.  Direitos Humanos no Século XX e a consolidação dos direitos civis 

A terceira geração de direitos é o social que corresponde ao século XX. São 
todos  aqueles  direitos  vinculados  e  não  vinculados  ao  mundo  do  trabalho.  Os 
direitos ligados ao mundo do trabalho são: direito ao salário, a seguridade social, a 
férias, a previdência. E os direitos não vinculados ao mundo do trabalho, que tem 
caráter social geral: o direito a educação, a saúde, a habitação (MARSHALL, 1967). 
São direitos conquistados pelas lutas dos trabalhadores já no século XIX e 
acentuadas no século XX. As lutas dos socialistas que desembocaram no Estado de 
Bem Estar Social. 

Os direitos sociais foram desvinculados do conceito de cidadania e quase 
desapareceu nos séculos XVIII e XIX. Foi desvinculado do conceito de cidadania, 
porque quem recebia assistência governamental, só podia receber se deixasse de 
ser cidadão. No século XVIII, os direitos sociais aparecem bem timidamente com o 
ensino primário gratuito estabelecido na Constituição francesa de 1791. A educação 
nesse período surge para moldar os futuros adultos ao novo regime. (MARSHALL, 

1967) 

Segundo Hobsbawm (1995), o século XX pode ser dividido em três “eras”. A 
primeira “era” é a das catástrofes que  abrange  a primeira e a segunda  guerra 
mundial,  e  também  as  revoluções  mexicanas  e  russas,  que  surgiram  como 
alternativa ao capitalismo. A segunda “era” é dos anos dourados, que correspondem 
a grandes expansões econômicas burguesas e profundas transformações sociais. E a 
terceira “era” é marcada por crises e desmoronamentos de instituições edificadas na  
“era”  anterior,  dando  lugar  a  incertezas  e  à  volta  em  outra  roupagem  do 
liberalismo clássico (neoliberalismo). 
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A “era” das catástrofes inicia-se com a primeira guerra mundial, onde as 
disputas entre as potências europeias imperialistas pelas conquistas de mercados 
desembocaram  na guerra.  A  Alemanha  foi  à  grande  perdedora,  e  teve  que  se 
submeter ao tratado de Versalhes (28-06-1919), um tratado de reparações de guerra 
as potências vencedoras. Este tratado também criou a “Liga das Nações” e a OIT275. 
(HOBSBAWM, 1995; TRINDADE, 2002) 

O mundo pós- guerra estava mergulhado em retração econômica e 
desorganizado, desemprego, miséria, mortos e mais mortos, o único países que saiu 
mais forte do que entrou foi Estados Unidos. Todavia, a guerra trouxe outras 
transformações principalmente ao México, a Alemanha, e a Rússia. (HOBSBAWM, 
1995; TRINDADE, 2002) 

No México eclodiu a primeira revolução popular, que sufocou a ditadura de 
Porfirio Díaz. A revolução popular se deu pela insurreição armada entre setores da 
classe dominante com os camponeses. Depois de destituído o ditador, as forças 
populares  e  a burguesia  não  entravam  em  consenso  com  uma  nova  forma  de 
governo. Assim, os impasses desembocaram em  confrontos entre  as guerrilhas 
camponesas e as forças liberais. Depois de um longo de confrontos, a uma 
combinação entre burguesia e algumas lideranças populares. Que culminou na 
elaboração da Constituição de Vanguarda (31-01-1917), que estendia os direitos 
civis e políticos para todos e também inclui os direitos sociais. (TRINDADE, 2002). 

A Rússia pós-guerra era um país destruído e completamente isolado. Assim, 
eclodiu a revolução democrática- burguesa e a revolução socialista. A Rússia era um 
dos países que se arrastou até o século XX com a ditadura dos czares, que dificultava 
o pleno desenvolvimento econômico do capitalismo. Logo a burguesia ergue a 
bandeira contra esse antigo regime e como sempre se uni a força operária para tal 
empreitada. Com o objetivo atingido, o propósito da burguesia era eliminar 

os resquícios feudais e implantar o que aconteceu na Revolução Francesa em sua 

fase inicial. Mas, não foi o que ocorreu em 1917. Os operários e camponeses 

derrotaram o antigo regime e instauraram a ditadura revolucionária do proletário e 
criaram URSS276. (HOBSBAWM, 1995). 

A Rússia revolucionaria proclama a “Declaração dos Direitos do Povo 
Trabalhador e Explorado (1918). Essa Declaração propunha: suprir a exploração do 
homem sobre o homem; todos os meios sociais de produção e distribuição são 
propriedades nacionais sobre administração dos trabalhadores coletivamente 
organizados; todos têm o dever de trabalhar; liberdade de reuniões populares; 
assistência material as organizações populares etc. (TRINDADE, 2002). Percebe-se, 
que a Rússia inaugura uma nova ótica dos direitos humanos, deixando de lado os 
direitos individuas e a propriedade como direito inviolável. 
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Na  Alemanha  arrasada  pós-  guerra,  surgiu  à  República  de  Weimar  que 
tentava  conciliar  as  contradições  sociais entre  a  burguesia  que  se  manteve  no 
controle e o forte movimento operário que se reorganizava (HOBSBAWM, 1995). Na 
busca do equilíbrio dessas forças foi elaborada a Constituição da República Weimar. 
A Constituição de Weimar buscava acordos entre patrões e empregados para o bem 
estar geral. Mas, logo a república de Weimar fracassou, devido ao crack de 1929 
que trouxe longo período de depressão econômica e com ela mais pobreza e mais 
lutas sociais. É neste cenário de caos que Adolf Hitler chega ao poder. 

 

A segunda guerra mundial ocorreu por causa do projeto da Alemanha, ou 
melhor, o projeto de Hitler e suas temíveis expansões territoriais. Para enfrentá-lo, 
houve uma aliança bizarra e temporária entre o capitalismo e o socialismo. 
Depois de um longo período de guerra, de mortes, de cidades arrasadas etc., chega 
o fim a segunda   guerra   mundial   e   constituiu-se   na   Europa   um   campo   
socialista (HOBSBAWM, 1995).  E em 26 de junho de 1945 é criada a ONU277 uma 
nova versão das Ligas das Nações. 

Em 10 de dezembro de 1948 é proclamado pela ONU a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que é obrigada a levar em conta os anseios vitoriosos tanto 
do bloco socialista como do bloco capitalista. A Declaração de 1948 inaugura o 
direito internacional que integra direitos civis, políticos e sociais como 
universais, indivisíveis e interdependentes. 

A “era” dos anos dourados é marcado pela guerra fria, queda da URSS e 
pelas políticas Keynesianas que se inicia depois da grande crise de 1929 onde o 
sistema capitalista entra em outra fase, o Estado liberal e concorrencial se 
transformou em Estado intervencionista, nos diversos países desenvolvidos ou 
industrialmente avançados, pela adoção de políticas Keynesianas (SAVIANI, 2008). 

As políticas Keynesianas correspondem à ampliação da participação do 
Estado nas atividades econômicas investindo na manutenção do pleno 
emprego, uma vez que o desemprego era um dos maiores agravantes da época. O 
mesmo Estado que regula a economia é o mesmo que deve promover políticas 
públicas que confere padrões mínimos de saúde, renda, educação, trabalho. 
(OLIVEIRA, 2003) 

A “era” das crises acontece o desencanto por uma sociedade socialista, dada 
a derrota do leste europeu, a queda do muro de Berlim, a extinção política da 
Guerra Fria e o avanço do modelo neoliberal depois de um longo período de 
crescimento e de  expansão  econômica,  política  e  social  em  países  altamente  
desenvolvidos, advêm mais um ciclo de crise do capitalismo, que é a crise do 
petróleo da década de 
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70. Trata-se de uma crise global de um modelo social de acumulação, cujas 
tentativas de resolução têm produzido transformações estruturais que dão origem a 
um modelo diferente, do qual é chamado de neoliberal278  que inclui por definição 
“a informalidade no trabalho, o desemprego, a desproteção trabalhista e 
conseqüentemente uma nova pobreza”. (SOARES, 2002 p.12). 

Esse novo modelo atinge duramente as conquistas conseguidas pela lutas 
árduas, longas, exaustivas, incansáveis e altamente violentas dos trabalhadores nos 
últimos séculos. 

5.       Considerações Finais 

Os direitos têm sido ao longo da história, objeto de grandes disputas políticas 
que demonstram embates inconciliáveis entre projetos de sociedade. A história dos 
direitos humanos revela uma relação estreita, conflituosa e contraditória entre as 
forças sociais que movem a sociedade em cada contexto histórico e econômico. É 
fato que os direitos conquistados desde a Declaração francesa de 1789 até a 
Declaração de 1948 são grandes e notáveis, o que antes era reduzido à só direito 

civil evolui para os políticos e sociais, lógico que depois de muitas e 
intermináveis  

lutas de vários trabalhadores no mundo todo, que com a estrutura pautada em 
intelectuais de esquerda conseguiram desenvolver uma consciência de classe 
operária. 

Os direitos naturais e inalienáveis são questões que vem sendo 
tratados desde longos tempos. Mas é a partir da segunda guerra mundial que os 
direitos humanos  ganham  reconhecimento  internacional,  com  a  criação  da  ONU,  
do conselho de segurança e do tribunal internacional. A ONU elaborou o pacto de 
direitos que gerou duas situações uma que reuni os direitos civis e políticos e outro 
que reuni os direitos econômicos, sociais e culturais. Percebe-se que os direitos 
sociais são colocados em segundo plano por serem considerados programáticos. 

Todavia, como todos os indivíduos são considerados sujeitos de direitos em 
qualquer lugar ou Estado, a Declaração (1948), promoveu e impulsionou as redes 
transnacionais que movimentam os atores sociais em todo o mundo, como por 
exemplo, movimentos sociais, ONGs, ativistas, partidos políticos, ou seja, a 
sociedade civil. Logo estes atores sociais criam e desenvolvem organicidade para 
cobrar, criar e fiscalizar as consolidações dos direitos, bem como denunciar a 
violação destes. (REIS, 2006) 

                                                           
278

 O neoliberalismo foi uma reação teórica e política contra o Estado 
intervencionista e de Bem Estar social. Teórica porque busca seus fundamentos no 
liberalismo clássico e política porque prega o Estado mínimo para as 



 

- 1020 - 

 

A ONU cria mecanismos que tenta revolver problemas ambientais, crises 
humanitárias, violações de direitos em diversões países, ajudou a acabar com o 
regime do aptart na África do Sul, mas também esteve presente nas invasões e 
bombardeios da Sérvia e Iraque, demonstrando a dificuldade em distinguir os 
interesses particulares dos interesses comuns. Outro ponto de conflito é que a carta 
das nações não tem vigor de lei, logo a condenação de um país leva apenas ao 
constrangimento político-econômico no cenário internacional. (REIS, 2006) 

Os maiores problemas das intervenções humanitárias, dos encontros, das 
convenções sobre os direitos humanos esbarram ou vão de encontro além das 
questões de soberania e de cultura, confrontam com as questões de interesses 
particulares sobreporem os interesses e o bem estar da maioria, que são a classe 
baixa. É como se fossem potências imperialistas verso países subdesenvolvidos, ou 
ricos versos pobres. 

As condições de vida dos trabalhadores que são a maioria no mundo variam, 
em épocas de melhores condições de vida, outras nem tão boas assim e outras 
ainda péssimas. Conforme a dinâmica do capital com seus ciclos de crise e seus 
novos modelos econômicos para mantê-lo.  Mas, o fato é que o capitalismo é 
um sistema de desigualdades, pautado nas diferenças de classes, onde sempre 
existira um exercito de reserva em estado de pobreza e miséria permanente, que 
contribui para reduzir salários e aumentar os lucros dos capitalistas. Então, 
entendo agora com clareza quando Marshall (1967) enfatiza que a cidadania no 
século XXI esta em guerra com o sistema capitalista. 

Os indicadores sociais de 2006279 do Brasil falam por si só: Freqüência escolar 
de crianças de 0 a 6 anos é 43%, sendo que a maioria é de classe média alta; jovens 
de 18 a 19 anos 60% trabalham, sendo que 30,6% só trabalha; mais de 2,718 milhões 
de crianças de 5 a 15 anos trabalham; dos 2,7% milhões de trabalhadores de 5 a 15 
anos, mais de 1,4% estavam envolvidos em atividades agrícolas e deste percentual 
776 mil residem nos Estados Nordestinos; as taxas de analfabetismo nas faixas 
etárias de 15 anos é de 6,5% para brancos e 14% para pardos e pretos; etc. 

Os termos mais utilizados nas estatísticas são “modestamente, pouco 
melhor, gradativamente, não sofreu alteração, ligeiramente positivo, recuo, 
moderadamente”, etc. Os discursos nos documentos oficiais são enfáticos em 
afirmar que a concentração dos recursos em determinadas áreas e grupos sociais 
específicos foi e tem sido um sério obstáculo a que se consigam maiores avanços na 
redução dos níveis da mortalidade infantil, no aumento da frequência escolar etc. 

Como podemos perceber os dados apresentados pelos institutos de pesquisa 
nos permitem inferir que os direitos foram conquistados legalmente, mas ainda está 
longe de ser realmente de todos. Existe a garantia de direitos, mas a relação de 
desigualdade na sociedade permanece intocada. 
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Este é um cenário consequente de um sistema econômico fundado na 
injustiça, que produz marginalidade, pobreza, crianças de rua, trabalhador sem terra 
no campo, que cria lixões onde seres humanos e animais se confundem. Assim, a 
globalização econômica produz de um lado a riqueza extrema: a mundialização da 
tecnologia, da comunicação, da cultura e da economia e, de outro lado, a miséria 
extrema.  

Logo, as necessidades da cidadania do século XXI ficam subsumidas diante 
dos interesses do capital. Cidadania é conscientização, e conscientização abre 
caminho para expressão das insatisfações sociais, porque são componentes de uma 
situação de exploração. Portanto, direitos humanos e cidadania é gérmen da revolta 
que tem como conseqüência a luta. “[...] no interior da velha sociedade se formam 
os elementos de uma nova sociedade [...]”. (MARX; ENGELS, 2008. p. 42). 
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RESUMO  

O presente texto trata-se de uma reflexão sobre como o outro pode participar enquanto 
elemento mediador no processo de formação da subjetividade do adolescente na 
condição de autor de ato infracional e se propõe a pensar os limites e possibilidades da 
ação educativa da Justiça Restaurativa Juvenil. Este procedimento jurídico restaurativo 
é parte de um rol de práticas que visam instituir uma mudança de perspectiva da 
sociedade frente ao crime, busca a participação da comunidade em decisões jurídicas. A 
Justiça Restaurativa Juvenil se propõe a promover um encontro entre vítima e ofensor. 
Apoiados na perspectiva histórico-cultural, realizamos uma análise crítica da ação da 
Justiça Restaurativa Juvenil, de sua fundamentação legal e práticas em âmbito judicial: 
círculo restaurativo e circulo familiar. Compreendemos o sujeito, como síntese das 
relações sociais internalizadas que se constitui por meio dessas interações com o mundo 
circundante, aquilo que a humanidade produz o momento histórico, político, 
econômico e social, converge-se em pensamento, linguagem, memória, compreensão da 
realidade e principalmente de si. Uma convergência que não é determinismo social é 
transformação do eu ao mesmo tempo em que transforma o outro. Na Justiça 
Restaurativa Juvenil a partir do reconhecimento e valorização dos envolvidos no ato 
transgressor, forma-se uma teia de relações sociais nos encontros restaurativos e 
consideramos contexto oportuno para aproximação social e reconstrução de novos 
sentidos e significados, tanto das pessoas quanto dos atos. A ação educativa dos círculos 
restaurativos pode ser forma de inclusão do adolescente autor de ato infracional, da 
vítima e comunidade, desde que essa aproximação seja conduzida sob um olhar crítico 
das mazelas sociais originadora dos conflitos. Concluímos os círculos podem nos 
conduzir não à pacificação social, mas a necessária transformação das relações sociais. 

Palavras chaves: Justiça restaurativa; adolescência; educação e subjetividade. Grupo de 
Trabalho: Educação em Direitos Humanos e Educação especial. 
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1-INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta-se como reflexões iniciais sobre o tema de estudo da 
pesquisa de Mestrado em Psicologia: Adolescência e subjetividade: análise dos 
aspectos educativo  e  psicológico  na  relação  entre  os  participantes  da  Justiça  
Restaurativa Juvenil280. O interesse pelo tema nasceu por meio da atividade 
profissional no Programa de Atendimento em Justiça Restaurativa281  (PAJUR) 
desenvolvido na Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. 

O desafio e a satisfação caminham juntos em nossa ação no PAJUR , por isso 
diante das novas formas de atuação da Justiça nas práticas infracionais, a 
contribuição da psicologia consideramos compromisso social e exercício de direito.  
A compreensão do adolescente que se constitui em meio à pluralidade e clama por 
uma escuta da sua singularidade, pede diversos olhares: da psicologia, do direito, da 
educação entre outros, condição imprescindível para transformação da realidade. O 
presente trabalho tem como objetivo colaborar nesta direção. 

Para exposição do tema dividimos o texto em seis seções: a primeira 
introdução, esta em que o tema é apresentado, na segunda seção seguimos com 
explicações sobre o desenvolvimento humano em nossa perspectiva teórica. A 
compreensão do sujeito e as várias formas de vivência da adolescência abordamos 
na terceira seção, na quarta expomos aqueles elementos que consideramos 
mediadores na constituição da subjetividade. A Justiça Restaurativa Juvenil e 
algumas explicações sobre a constituição da subjetividade, apresentamos na quinta 
seção e por fim realizamos na sexta seção considerações finais sobre o tema 
abordado. 

2-DESENVOLVIMENTO     HUMANO     NA     PERSPECTIVA     HISTÓRICO- CULTURAL 

O desenvolvimento humano é resultado de um processo histórico e cultural. 
Vigotski  chama  de  revolução  as  alterações  orgânicas  e  psicológicas  pelas  quais  
o homem passa ao longo de sua existência. Explica a relação entre o homem e o 
ambiente físico e social, chamando atenção para a importância dos signos e 
instrumentos como mediadores da relação entre o homem e a natureza. 

                                                           
280

 Pesquisa desenvolvida pela Psicóloga Marineide da Silva Pedreira, sob a orientação 
da Professora Doutora Sonia da Cunha Urt, na   Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul,   Programa de Pós- Graduação em Psicologia , desde agosto de 2012. 
281

 O PAJUR  foi instituído pelo Tribunal de Justiça- MS por meio da resolução n° 569 de 
22/09/2010 . O programa é dirigido pelo Coordenador da Infância e Juventude e 
auxiliado pelo Juiz de Direito da Vara da Infância  e  Juventude.  Para  realização  do  
serviço  de  Justiça  Restaurativa  em  2012,  foi  firmado  um convênio de cooperação 
técnica e científica entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) e 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  (SEJUSP),  em que a SEJUSP 
colocou à disposição do Tribunal quatro servidoras analistas de ações socioeducativas, 
para realização do procedimento restaurativo. 
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Na passagem de um estágio para o outro no desenvolvimento humano ocorre 
o que Vigotski chama de salto qualitativo, são transformações complexas, 
possibilitada pela maturação biológica na interação do sujeito com o social e o 
cultural. O social conceito complexo de ser definido nas obras de Vigotski pode ser 
compreendido como a forma de organização da vida humana em sociedade e se 
relaciona com a cultura. Rey (2011) ao definir o sujeito histórico e cultural explica: 

O sujeito é histórico, uma vez que sua constituição subjetiva 
atual representa a síntese subjetivada de sua história pessoal, 
e é social, porque sua vida se desenvolve na sociedade, e nela 
produz novos sentidos e significações que ao constituir-se 
subjetivamente, se convergem em constituintes de novos 
momentos de seu desenvolvimento subjetivo. Por sua vez, 
suas ações na vida social constituem um dos elementos 
essenciais das transformações da subjetividade social. (p.38, 
REY, 2011) 

Ao falar da constituição da subjetividade desse sujeito que agrega em si a 
realidade Rey (2011)  aponta  para  uma  subjetividade  transformada  e  
transformadora  do  social.  Nesse processo de transformação as ações do homem 
são consideradas essenciais, o sujeito é visto como inacabado e ativo frente a uma 
realidade que traz as suas marcas. 

Na realidade compreendida como o universal, são elementos mediadores, a 
família, amigos, a escola, as leis, os signos além dos instrumentos criados pela 
humanidade ao longo da evolução histórica.  Segundo Molon (2011) o sujeito é 
"quase social", ele não apenas expressa o social de modo imediato e nem o coloca 
para dentro de si em situações artificiais, mas é na relação com os outros e por meio 
dela, é na linguagem e por ela que se constitui o sujeito e é constituinte de outros 
sujeitos, uma relação mediada. 

3-AS ADOLESCÊNCIAS 

Aspectos econômicos como o movimento de transformação na organização 
do trabalho no processo de industrialização das cidades trouxe influência na forma 
de compreensão e vivencia das fases do desenvolvimento humano. No que tange à 
adolescência, a necessidade de maior tempo de preparação do sujeito para o 
mercado de trabalho gerou um prolongamento da vida escolar. O sujeito em 
formação não mais considerado no período da infância teve postergado seu 
momento de ingresso no mundo dos adultos, pois para acesso a esse novo mundo se 
fazia necessário um ofício, uma profissão. Enquanto aprende uma profissão vivencia 
um período significado culturalmente e identificado como adolescência no decorrer 
da história. 

Diante da diversidade étnica, cultural e socioeconômica do Brasil devemos 
considerar a existência de formas diferentes de experenciar esse momento, em que 
encontramos adolescentes não na preparação para o mercado de trabalho, mas sim 
já exercendo um ofício. Muitos destes conciliam trabalho e escola ainda aos 14 anos 
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enquanto alguns jovens com mais de 25, cursam a pós-graduação ainda sob a 
dependência financeira dos pais, se preparando para uma melhor colocação no 
mercado de trabalho. São realidades contraditórias e nos fazem pensar nas 
adolescências, nas várias formas de vivência dessa fase do desenvolvimento humano 
em relação com a diversidade de condições reais de vida que encontramos em nosso 
país. 

Clímaco (1991) em seu estudo reflete a vinculação entre as especificidades do 
processo de adolescência do indivíduo e suas condições sócio-economica-culturais, 
repensando as concepções que descrevem a adolescência de forma padronizada. 
Concluiu a autora em sua pesquisa que a necessidade ou não de trabalhar define, em 
grande medida, o processo de adolescência. 

O Relatório realizado pela UNICEF (2011) sobre a realidade do adolescente no 
Brasil, fala no direito de ser adolescente chamando nossa atenção para a 
necessidade de mudança de perspectiva frente a essa população. O documento 
aponta a importância de participação social e protagonismo do adolescente 
principalmente no planejamento das políticas públicas. Dada às desigualdades de 
condições reais de vida e oportunidades o direito  em  ser  adolescente  pode  ser  
compreendido  como  uma  possibilidade  de efetivação do estabelecido pelo 
Estatuto da Criança e Adolescência282  (ECA), iniciando pela  importância  em  se 
considerar  como  anuncia  o  relatório,  as  adolescências  e  a totalidade. Assim 
como Venâncio (2011) perguntarmos: que concepção de adolescência serve como 
referência no planejamento das políticas públicas? 

Esse caráter histórico e cultural presente na concepção da adolescência são 
por vezes desconsiderados e como apontam Ozella e Aguiar, (2008) fatos sociais 
surgem nas relações e os homens atribuem significados a esses fatos; definem, criam 
conceitos que expressam esses fatos. Quando definimos a adolescência como isto ou 
aquilo, estamos atribuindo significações (interpretando a realidade), com base em 
realidades sociais e em “marcas”, significações essas que serão referências para a 
constituição dos sujeitos. O modo se vestir, os gostos, as atividades que realizam são 
apresentadas como características universais e atemporais. 

Em nossa perspectiva psicológica a subjetividade é um constante vir-a-ser, 
síntese das mediações com a realidade circundante, constituída por significados 
apropriados nessas interações, tornando-se sentido no campo da singularidade. 
Processo ativo em que as transformações da sociedade por alcançarem todos os 
espaços por onde circula o sujeito, a família, escola, trabalho acabam por influenciar 
na formação da identidade.  

4-ELEMENTOS MEDIADORES NA CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE 

                                                           
282

 A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade. (art. 3º, título II, ECA) 
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A família  como  elemento  mediador  na  constituição  do  sujeito  é  um  
lócus merecedor de considerável atenção, apesar das diferentes formas de 
compreendê-la. De acordo com Reis (1989) para alguns a família é base da sociedade 
e garantia de vida social equilibrada, para outros é algo nocivo, deve ser combatido, 
pois representa um entrave ao desenvolvimento social, local onde a neuroses 
são fabricadas e onde se exerce a mais implacável forma de dominação sobre as 
crianças e as mulheres. Contudo o que não pode ser negado é a importância da 
família, tanto para as relações sociais quanto para a vida emocional de seus 
membros. 

Mediadora entre o indivíduo e a sociedade a família como explica o autor, 
sendo também o primeiro momento em que nos compreendemos como 
pertencendo a um grupo.     Inicialmente a apreensão do mundo ocorre pela lente 
familiar. Contudo nos cabe perguntar: em que condição encontra-se essa lente na 
contemporaneidade? Como está atualmente esse contexto mediador na formação 
da pessoa? 

O Estatuto da Criança e do Adolescente283   (ECA) estabelece como direito 
da criança e adolescente a convivência familiar. O índice alarmante de crianças 
institucionalizado por terem seus direitos violados, pode ser interpretado como 
dificuldades no âmbito familiar.  Toledo, (2007) aponta a vulnerabilidade social em 
que as famílias vivem hoje, desencadeando na diminuição da sua capacidade 
protetora e aparente desconstrução de seu modelo referencial. Defende a 
importância de garantir os direitos da família enquanto parceira do Estado no 
exercício da função protetora e questiona o lugar da família nas políticas públicas, no 
sistema de proteção social na contemporaneidade. 

As mudanças sociais das últimas décadas e em curso estão 
exigindo muitas respostas das famílias nem sempre possíveis, 
sejam pelas carências ou pelas dificuldades  em  lidar com  os  
desafios  diários relativos, por exemplo,  ao exercício da 
autoridade, ao uso dos limites, à convivência geracional etc. As 
pressões no cotidiano sobre a família nos cuidados e proteção 
são tão intensas e, portanto, a dimensão real da parceria com o 
Estado implica cuidar da família para que esta cuide de seus 
membros. (pág. 42 TOLEDO, 2007) 

Garantir o direito da família é possibilitar aos seus membros o necessário ao 
desenvolvimento saudável. O autor nos aponta a necessidade de compreender a 
família como  formada por  sujeitos  de direitos.  Superar  a perspectiva  de 
culpabilização  da família frente a sua vulnerabilidade. Atuar na origem das mazelas 
sociais implica em cuidar  da família,  diante  da dificuldade  declarada ou  notória 

                                                           
283

 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  (art.4º, 
título I, ECA) 
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de  um dos  membros familiar, mudar o vetor de entendimento do membro-
problema para o que Toledo (2007) chama de sistemas de relações vividas não só no 
meio intrafamiliar como extrafamiliar. Necessário compreender a família em conexão 
com as transformações ocorridas nas várias instâncias da sociedade. 

São fatores sociais, econômicos e políticos e até geográficos influenciando na 
constituição do grupo familiar e consequentemente na do sujeito. A população 
brasileira apresenta condições reais de vida desiguais em consonância encontramos 
uma heterogenia familiar. Fortkamp (2008) ao falar sobre a família na atualidade nos 
diz, são diferentes organizações e modos de relacionamentos, nos impele a 
desenvolver a capacidade de aceitar a família tal como ela se constitui, face aos 
novos desafios que enfrentou, em lugar de procurar nela o modelo de 
representação. 

No processo de formação do sujeito as relações sociais mediadas  no 
grupo familiar vão sendo significadas e internalizadas. O desafio é pensar o que pode 
ser feito para que esse lócus mediador no processo formação da subjetividade do 
sujeito continue protegendo e sendo referência favorável ao desenvolvimento 
sociocultural? Entretanto antes desta pergunta nos cabe refletir um pouco mais 
sobre a participação da família e outros elementos mediadores, como a Justiça 
restaurativa, no processo de formação do sujeito. 

5-CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE E JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Em 2002 no Conselho Econômico e Social das Organizações das Nações 
Unidas (ONU) foram definidos: “Princípios Básicos para Utilização de Programas de 
Justiça Restaurativa em Matéria Criminal”. Foi uma recomendação para que se 
promovessem práticas de restauração no âmbito judiciário. Nesse procedimento 
jurídico o poder que geralmente é centralizado no Juiz em todas as etapas do 
processo judicial passa a ser dividido com a sociedade civil. Dada à amplitude de 
ações com os princípios da justiça restaurativa,  o  presente  texto  parte  da  análise  
e  reflexão  das  práticas  restaurativas círculo restaurativo e círculo familiar, 
realizadas no âmbito judiciário com o adolescente que comete ato infracional. 

Na Justiça Restaurativa Juvenil acontece o encontro entre o adolescente 
autor de ato infracional e sua vítima. A proposta é restaurar os prejuízos e os danos 
causados pelo crime com a participação da comunidade.   Esse modelo de Justiça 
fundamenta sua prática   no   exercício   de   valores   como   respeito,   humildade,   
responsabilidade   e participação coletiva. Compreendemos ser o objetivo da ação: 
promover educação por meio da aproximação das pessoas envolvidas no ato infrator 
da lei,  então vamos refletir um pouco sobre essa aproximação a partir da leitura 
histórico-cultural. 

Ao longo do desenvolvimento humano a apropriação do universal, da 
totalidade circundante e transformação desta em singularidade ocorrem por meio da 
mediação do outro. Uma mediação que Molon (2011) explica não ser 
necessariamente a presença física é relação mediatizada pelos signos e pela 
palavra. A autora afirma a importância da linguagem para a formação do sujeito, por 
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meio da linguagem a totalidade é significada. Uma linguagem que inclui as várias 
formas de comunicação humana, que pode ser a linguagem verbal com a presença 
física dos comunicantes, até uma obra de arte eternizando uma expressão do 
pensamento e sentimento do seu autor. 

O ato infracional284 nesse processo de significação pode ser compreendido 
em sua relação com a lei, e a última significada por meio das relações sociais entre 
os homens na organização da vida em sociedade. A lei como uma produção do 
homem é parte do desenvolvimento cultural, utilizado de modo errôneo para 
significar em muitos casos não só o ato transgressor, mas até mesmo o próprio 
adolescente. 

De  acordo  com  o  pensamento  de Vigotski  (2007)  sobre  o  
desenvolvimento cultural, a apropriação de um significado não ocorre de modo 
mecanicista, assim o significado de adolescente autor de ato infracional se 
materializa na história por meio da cultura, essas significações se apresentam nas 
artes, músicas e filmes. O modo como pensamos, compreendemos e falamos sobre a 
adolescência influi na maneira comoagem e vivem os adolescentes, assim como a 
ação dos adolescentes podem gerar transformações  de  sentidos  e  significados  do  
ser  adolescente.  No  processo  de apropriação desse significado cada sujeito 
buscará ao aproximar-se do termo, apreendê- lo a partir das suas experiências e 
história pessoal transformando-o assim em sentido para si. 

Para Vigotski (2007) o homem é uma estrutura complexa, produto de um 
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre a história 
individual e história social. Pensar sobre os adolescentes que praticam ato infracional 
na perspectiva de compreensão do sujeito explicada por Vigotski, nos remete não ao 
determinismo social, mas ao processo ativo de interação. O adolescente ao realizar 
um ato transgressor das leis sociais expõe para a sociedade e para si a subjetivação 
das relações sociais internalizadas. 

De acordo com Sirgado (2000) a concepção de sujeito histórico-cultural nos 
impele a pensar não em como a criança ou o adolescente se comporta no social, mas 
em como esse social é internalizado pelo sujeito no decorrer do seu 
desenvolvimento. No contato com o mundo por meio das relações sociais 
internalizadas o adolescente se constitui. O universal é o que foi produzido pela 
humanidade, além do momento atual: histórico,  político,  econômico  e  social  
converge-se  em  pensamento,  linguagem, memória, compreensão da realidade e 
principalmente de si no processo do desenvolvimento cultural do sujeito. Na teia de 
relações entre pessoas diferentes e semelhantes se apresenta um social que é 
subjetividade e intersubjetividade.     Nessa perspectiva pensar o adolescente em 
relação com o social é compreender este em seu habitat e não como inserido em 
algum momento de sua vida.  

                                                           
284

 Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 
(art.103, LEI 8069, 1990) 
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Constituímos-nos a partir do outro, outro que é a família, os amigos, a escola, 
as leis, a música, o filme, chamados de elementos mediadores na constituição da 
subjetividade ou  aportes da cultura disponibilizado no grupo social. 

O eu não é sujeito, é constituído sujeito em uma relação 
constitutiva eu-outro no  próprio  sujeito,  essa  relação  é  
imprescindível  para  a  constituição  do sujeito, já que para se 
constituir precisa ser o outro de si mesmo. É necessário o 
reconhecimento do outro como eu, alheio nas relações 
sociais, e o reconhecimento do outro como eu próprio, na 
conversão das relações interpsicológicas em  relações 
intrapsicológicas;  mas nesta conversão,  que não é mera 
reprodução mas reconstituição de todo o processo envolvido, 
há o reconhecimento do eu alheio e do eu próprio e, 
também, o conhecimento como autoconhecimento e o 
conhecimento do outro como diferente de mim. (p. 112, 
MOLON,2011) 

O adolescente ao realizar uma transgressão, por meio da mídia que veicula 
informações sobre o ato e outras formas de relações na sociedade é compreendido, 
significado pelos outros e por si mesmo. O aumento da violência nos espaços 
públicos e privados nos impele a questionar a postura, das autoridades e população 
em geral, frente às transgressões. As ações sejam em âmbito judicial, político ou 
educacional, refletem de certo modo, a concepção de adolescente para os quais 
essas ações são destinadas. 

Um estereótipo, universal e a-histórico de adolescente dificulta enxergar a 
pluralidade e nos impede de perceber a singularidade do sujeito que vivencia este 
momento, tendo ele infracionado às leis, engravidado, portador de necessidade 
especial. Os Círculos Restaurativos oportunizam uma aproximação que 
principalmente bem orientada, podem ser diálogos educativos que possibilitam 
conhecimento da singularidade dos sujeitos envolvidos. Considerando-se a 
importância da relação com o outro para a constituição do sujeito e o processo de 
significação da realidade, tanto à vítima como ao adolescente, familiar e 
comunidade pode ser momento de constituição de novos significados, tanto dos 
sujeitos, quanto dos fatos. 

Um encontro que apresenta possibilidades e limites, como processo 
educativo não podemos negar ser uma mudança de perspectiva frente à forma 
tradicional da Justiça, do Estado de lidar com a transgressão. Brusius e Rodriguês ao 
falarem sobre o modelo de Justiça Retributivo dizem: 

Tradicionalmente, nossa cultura tenta solucionar os 
problemas de infração de leis e de prática de atos de violência 
através de métodos de exclusão, coerção ou punitivos, 
visando reprimir as condutas inadequadas. Esta repressão, 
além de,  na  maioria  dos  casos,  não  conseguir  ocasionar  
uma  mudança  nos envolvidos, pode gerar um aumento do 
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conflito que surgiu originalmente. Na melhor das hipóteses, o 
sujeito que praticou a infração não irá repetí-la por medo de 
punição, mas dificilmente terá elaborado uma aprendizagem 
em relação ao que aconteceu. (p.201,Brusius e Rodriguês, 
2008) 

A autora em sua fala aponta o potencial  lesivo dos métodos tradicionais 
de enfrentamento da violência e infração das leis à subjetividade. Lembramos Patto 
(2007) ao apontar as raízes ideológicas do pensamento educacional brasileiro, nos 
remete aos tempos do Império mostrando ainda hoje a mesma função da escola de 
prevenção à criminalidade e fala da educação praticada com o adolescente autor de 
ato infracional : 

É urgente a mudança radical das instituições de detenção de 
menores, eufemisticamente chamadas de “socioeducativas”, 
para que deixem de ser espaços de barbárie e se 
transformem em lugares de escuta da dor da humilhação 
como sofrimento político (pois engendrado em relações 
desiguais de poder), para que seus portadores possam 
apropriar-se dela no plano simbólico, única forma de superar 
a retaliação cega e muitas vezes fria que essa dor engendra e 
de torná-la alavanca de entendimento, por parte desses 
jovens, da lógica que move uma realidade social que 
violenta o tempo todo os despossuídos e de ações que 
contribuam para a transformação dela em direções de fato 
democráticas. (p. 262, PATTO, 2007) 

A escuta ressaltada pela autora compreendemos ser a que seja livre de 
culpabilização do adolescente ou sua família, possibilidade de olhar o sujeito em suas 
condições reais de vida. No entanto não se trata de permissividade e vitimização, 
mas prática educativa por meio do entendimento de si, do outro e da realidade 
circundante. A Justiça Restaurativa pode oportunizar essa escuta quando 
adolescente, família, vítima e comunidade dialogam sobre sentimentos e 
pensamentos diante da infração, bem como ao  falarem  sobre  as  necessidades  
envolvidas  no  ato  infracional.  Consideramos  o contexto do círculo restaurativo 
propício à condução de um olhar crítico das condições reais de vida favorecedoras e 
mantenedoras dos conflitos sociais. 

A justiça  restaurativa  juvenil  atualmente  é  referendada  pela  Lei  12.594  
de 18/01/2012 – no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 
quando estabelece alguns princípios para execução das medidas socioeducativas. 
Destacamos quatro destes para pensarmos como se apresentam na ação 
restaurativa. 

II – excepcionalidade da intervenção judicial e da 
imposição de medidas favorcendo- se meios de 
autocomposição de conflitos. 
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III – prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas 
e, sempre que 

possível, atendam às necessidades das vítimas; 

VIII – não discriminação do adolescente, notadamente em 
razão de   etnia, gênero, nacionalidade, classe social, 
orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou 
pertencimento a qualquer minoria ou status; e 

IX  –  fortalecimento  dos  vínculos  familiares  e  comunitários  
no  processo socioeducativo (Título II, Cap.I, Art. 35, Lei 
12.594 de 2012) 

Os incisos II e III que trata da excepcionalidade judicial e prioridade das 
práticas restaurativas com inclusão das necessidades das vítimas como forma de 
educação merecem nossa atenção. Nas práticas restaurativas encontramos essa 
excepcionalidade judicial,  pois  se  trata  de  um  distanciamento  da  justiça  com  a  
aproximação  dos envolvidos no ato transgressor. A oportunidade que a vítima tem 
de ser ouvida, compreendemos pode ser possibilidade de garantir os princípios VIII e 
IX. 

A linguagem é constitutiva e constituidora do sujeito. O 
sujeito é constituído pelas significações culturais, porém a 
significação é a própria ação, ela não existe em si, mas a partir 
do momento em que os sujeitos entram em relação e passam 
a significar, ou seja, só existe significação quando significa 
para o sujeito, e o sujeito penetra no mundo das significações 
quando é reconhecido pelo outro.  (p.110, MOLON, 2011) 

Molon (2011) explica a linguagem como instrumento mediador na 
constituição do sujeito, ao se relacionar com o outro por meio da linguagem a 
pessoa se insere no mundo  das  significações,  então  por  meio  da  linguagem  nas  
relações  podemos transformar nossa forma de ver e compreender a realidade e o 
outro. Consideramos o encontro do adolescente, da vítima e comunidade no círculo 
restaurativo uma oportunidade de reconhecer e ser reconhecido pelo outro. O 
significado veiculado pela mídia, pelos artefatos culturais de adolescente autor de 
ato infracional, até mesmo o significado constituído por meio do ato da 
transgressão na relação entre os envolvidos pode ser ressignificado neste novo 
encontro. A transformação das relações sociais pode ocorrer a partir deste encontro 
considerando que o sujeito é ativo como aponta Molon (2011)  e a realidade é 
significada pelo homem na interação com o outro. 

6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os   círculos   restaurativos   são   considerados   por   alguns   autores   como 
possibilidade de pacificação social, o que em nosso entendimento o termo mais 
apropriado para esta ação é aproximação social. A pacificação social nesta ação pode 
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ser compreendida como resolução dos conflitos a partir da compreensão e aceitação 
mútua. Esperar  tal  objetivo  entre  pessoas  que  em  muitos  casos  vivem  um  dia-
a-dia  em condições sociais desiguais corre-se o risco de negar os vários fatores 
que dão origem aos conflitos sociais, como o desemprego, a má qualidade da 
educação, a falta de políticas públicas, a negligência com direitos conquistados, entre 
outros. 

Aspectos importantes no processo de constituição da subjetividade que 
fogem ao alcance deste procedimento jurídico, mas que não deixa de ser educativo 
pela aproximação das pessoas no momento do círculo restaurativo. Quando possível 
pode oportunizar um alívio à vítima e ao adolescente autor de ato infracional, 
considerando que ambos vivem a dor e a humilhação de uma realidade violenta 
como já apontado em PATTO (2007). 

O objetivo a nosso ver é desta aproximação conduzir a uma transformação 
social, não somente pelo fato de ser possibilidade de reparação do ato transgressor, 
mas por ser oportunidade de compreensão e escuta de muitas vozes e talvez de 
contextos sociais desiguais. Por fim dada ás condições reais de vida de dor e 
humilhação tão presentes há longas datas, o encontro deve ser oportunidade sob 
um olhar crítico das mazelas que originam os conflitos sociais, de educação e novas 
formas de subjetivação em direção à transformação das relações sociais. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Lei 12.594 de 18 de 
janeiro de 2012. 

BRASIL, Estatuto da Criança e do adolescente. Lei nº 8.069; de 13 de julho de 1990. 
BRUSIUS, Analice, RODRIGUÊS, Mariana, R. A Psicologia e a Justiça 

Restaurativa, In: BRANCHER, Leoberto,  SILVA ,Susiâni (orgs.), Justiça para o século 21: 
Instituindo Práticas Restaurativas: Semeando Justiça e Pacificando Violências. Porto 
Alegre: Nova Pova, 2008. 

Clímaco, Adélia. A. S. Repensando as concepções da adolescência. São Paulo, 1991. 
Tese (Doutorado em Psicologia da Educação) Pontífica Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 1991. 

FORTKAMP, Eloísa Helena, T. Educação Infantil e família: a completaridade na 
perspectiva das famílias de baixa renda, Florianópolis, 2008, 140p. Dissertação 
(Mestrado em Educação) Centro de Ciências em Educação da Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 

MOLON, Suzana I.; Subjetividade e Constituição do Sujeito em Vigotski. 4ª edição, 
Petrópolis-RJ, Vozes; 2011. 

PATTO, Maria H. S.; “Escolas cheias, cadeias vazias” Notas sobre as raízes ideológicas 
do pensamento ideológico brasileiro. Estudos Avançados; 2007. 



 

1034 

 

 

REIS, José, R. T. Família, emoção e ideologia, In: LANE, Silvia, T. M. CODO, Wanderley 
(orgs.) Psicologia Social o Homem em Movimento, Brasiliense, 8ª edição, 1989. 

REY, Fernando L. G.; Pesquisa Qualitativa em Psicologia: caminhos e desafios. São 
Paulo; CENGAGE Learning, 2011. 

UNICEF, O direito de ser adolescente: Oportunidade para reduzir vulnerabilidades e 
superar desigualdades / Fundo das Nações Unidas para a Infância, Brasília, DF, 2011. 

VENÂNCIO, Magda, M. R. Os sentidos atribuídos à medida de liberdade Assistida 
por jovens em conflito com a lei e seus socioeducadores, Campinas Dissertação 
(Mestrado em Psicologia) Pontífica Universidade Católica, Campinas, 2011. 

VIGOTSKY, Lev S.; A Formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. Martins Fontes, 2007. 

TOLEDO, Laisa Regina, D. M. C. Família contemporânea na interface com as políticas 
públicas, Ser Social, Brasília, nº21, p. 13-44, julho/dezembro de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1035 

 

Educação em Direitos Humanos na Educação Básica, Evolução 
Histórica. 

          Roberto Rivelino R. Garcia285 

 

RESUMO 

O presente trabalho insere-se nos estudos direcionados ao campo da educação em 
direitos humanos. Assim, neste estudo, considera-se a educação um direito humano e 
um instrumento possível de promoção de outros direitos humanos. 

Nessa perspectiva, a educação em direitos humanos ganha relevância para pulverizar o 
conhecimento desses direitos, bem como desconstruir a noção de direitos humanos, 
muitas vezes deturpada pela mídia sensacionalista. Assim, este estudo ganha guarida 
no intuito de discutir a importância da atuação de multiplicadores da rede de ensino 
em educação em direitos Humanos, já que esta poderá ser um instrumento de difusão 
e construção de uma cultura voltada para a vivência e práticas dos direitos humanos e 
do exercício da cidadania. Assim, este estudo tem por objetivo geral conhecer a 
construção da proposta da educação em direitos humanos, bem como verificar a sua 
implementação no contexto da educação básica. Para operacionalizar tal intento, 
elegem-se os seguintes objetivos específicos: apresentar noções conceituais, históricas 
da educação em direitos humanos; e propostas de  práticas e atuação em educação em 
direitos humanos. 

 

Palavras- chave: Educação em Direitos Humanos. Educação Básica. 
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INTRODUÇÃO  

 O estudo tem por objetivo geral conhecer a construção da educação em 
direitos humanos e sua evolução, bem como verificar a sua implementação no 
contexto na educação básica. Para operacionalizar tal intento, elegem-se os seguintes 
objetivos específicos: apresentar noções conceituais, históricas e proposta política da 
educação em direitos humanos e de atuação em educação em direitos humanos na 
educação básica. 

 Conhecer Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, em suas 
diretrizes e ações preconizando a necessidade de capacitação e formação em Direitos 
Humanos para a educação básica, na  formação inicial e continuada dos profissionais, 
especialmente aqueles da área de educação e de educadores, oportunizar ações de 
ensino, pesquisa e extensão com foco na educação em direitos humanos, na formação 
inicial dos profissionais de educação, estabelecer diretrizes curriculares para a 
formação inicial e continuada de profissionais em educação em direitos. 

 . A. Advoga-se que essa conscientização não deve ser segregada ou 
fragmentada como se fossem capítulos a serem consultados somente quando 
necessários, mas articuladas e disseminadas nas diversas instâncias da vida social. O 
entendimento acerca dos direitos humanos deve estar na formação do homem como 
um sentimento de respeito, tolerância, busca e doação. 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

A educação é um direito humano extremamente importante na construção do 
ser humano e imprescindível para sua formação e participação frente a uma sociedade 
democrática e justa, com ideais de igualdade e liberdade para todos. É um direito 
humano fundamental, um elemento constitutivo da própria pessoa, que torna o ser 
realmente “humano”. 

Tamanha é sua importância, que ao longo da história, a Educação vem sendo discutida, 
defendida, sistematizada e divulgada em inúmeros documentos, no século XX, a 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mais exatamente em 10 
de dezembro de 1948, consagra em seu artigo 26 que: 

Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 
técnica profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta 
baseada no mérito. 

No Brasil foi  Constituição Federal Brasileira de 1988 que a Educação obteve uma 
situação de efetividade. Neste contexto, tanto o Estado, quanto a própria família tem o 
dever de prestar e desenvolver a educação, conforme o art. 205 da Constituição de 
1988: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" 
(BRASIL, 1988). 
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Mais recentemente, o tema foi exposto na Declaração de Viena, publicada após 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em 1993, com o debate da Educação em 
Direitos Humanos. Na referida declaração, a educação é vista como instrumento capaz 
de estimular a paz e a tolerância, por meio de respeito mútuo entre as comunidades, 
proporcionado harmonia entre os povos. 

A educação em direitos humanos deve incluir a paz, a democracia, o 
desenvolvimento e a justiça social, tal como previsto nos instrumentos internacionais e 
regionais de direitos humanos, para que seja possível conscientizar todas as pessoas 
em relação à necessidade de fortalecer a aplicação universal dos direitos humanos. 
(ONU, 1947).  

Desse modo, vemos que o Estado é o responsável por equipar, aparelhar e 
promover vias de acesso a educação, para que todo cidadão possa usufruir de tal 
direito. A família também possui importância e tem papel fundamental para o 
desenvolvimento da educação no país. 

Ainda que a Educação tenha, no século XX, obtido grande avanço está longe de 
alcançar a plenitude e efetividade para todos. O direito humano a educação tem sido 
constantemente debatido em nosso país, a democratização do ensino, sua qualidade e 
permanência são os principais itens discutidos. Não podemos afirmar ainda que a 
educação está disponível a todos: crianças, jovens e adultos. Mas a Constituição de 
1988 deu um passo importante, que deve ser aperfeiçoado para que consigamos tal 
objetivo. 

Segundo Bobbio (1992), não há necessidade de fundamentar tais direitos, mas 
sim, é importante que se busque a proteção dos mesmos: 

O importante não é fundamentar os direitos do homem, mas protegê-los. Não preciso 
aduzir aqui que, para protegê-los, não basta proclamá-los. [...] O problema real que 
temos de enfrentar, contudo, é o das medidas imaginadas e imagináveis para a efetiva 
proteção desses direitos. 

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

Nas décadas 60 e 70, que houve um crescente reconhecimento do potencial da 
estrutura de direitos humanos para efetuar a mudança social e a importância da 
conscientização dos direitos humanos para todos os segmentos da sociedade. Além 
disso, com a integração econômica e o avanço tecnológico as barreiras fronteiriças 
caíram, unificando todo o globo através da comunicação, fazendo com que os direitos 
humanos fossem cada vez mais reconhecidos como uma força unificadora moral que 
transcende as fronteiras nacionais e chegam as pessoas comuns em todos os lugares 
para exigir que seus governos sejam capazes que criar infraestruturas para a proteção 
e promoção dos seus direitos, não limitando esta consciência a uma elite cultural ou a 
países desenvolvidos. 
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Ao redor do globo, organizações de base de todos os tipos estão usando a estrutura 
dos direitos do homem para defender a mudança social através de um processo de 
educação em Direitos Humanos. 

Para Benevides (2000), a Educação em Direitos Humanos é imprescindível na formação 
de uma cultura de respeito à dignidade humana mediante a promoção e a vivência dos 
valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da 
tolerância e da paz. 

Desde a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a Assembleia 
Geral da ONU apelou aos Estados Membros e a todos os segmentos da sociedade para 
divulgar e educar sobre este documento fundamental. 

No ano 1988, iniciou-se à Campanha Mundial de Informação Pública sobre Direitos 
Humanos, com a finalidade de fazer uma divulgação internacional de materiais de 
Direitos Humanos.  

Foi preparado um Plano de Ação, incentivando a elaboração implementação de 
estratégias abrangentes, eficazes e sustentáveis para a educação em direitos humanos 
nos Estados-Membros. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a “Década da Educação em Direitos 
Humanos”, que perdurou de 1995 a 2004, Para comunidade internacional preocupada 
em fomenta o conhecimento em direitos Humanos através da Educação em Direitos 
Humanos (EDH). 

O Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos foi proclamado pela 
Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 2004, sob recomendação da 
Comissão de Direitos Humanos e do Conselho Econômico e Social. O PMEDH está 
estruturado em fases consecutivas a fim de fazer avançar suas diretrizes em setores 
especificados. 

A Assembleia Geral definiu a educação dos direitos humanos como um 
processo ao longo da vida pelo qual as pessoas em todos os níveis de desenvolvimento 
e em todos as esferas das sociais aprenda o respeito pela dignidade dos outros e os 
meios e métodos de garantir que o respeito. Também enfatizou que a 
responsabilidade pela educação em direitos humanos recai sobre todos os elementos 
da sociedade, Governo, ONGS, Associações, todos os setores da sociedade civil, bem 
como indivíduos. 

O Plano de Ação para a Década define ainda mais a educação em direitos 
humanos como divulgação, formação e informação, esforços que visam a construção 
de uma cultura universal dos direitos humanos através da difusão de conhecimentos e 
habilidades assim como mudanças de atitudes, responsáveis pelo fortalecimento do 
respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais; pleno desenvolvimento da 
personalidade humana, promoção da compreensão, a tolerância, igualdade entre os 
sexos e respeito entre todas as nações, povos indígenas e raciais, nacionais, grupos 
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étnicos, religiosos e linguísticos, certificando que todas as pessoas possam participar 
efetivamente de uma sociedade livre.  

A primeira fase (2005-2009) do Programa Mundial foi consagrada à integração 
da educação em direitos humanos nos sistemas de ensino primário e secundário. 

A segunda fase (2010-2014) tem como foco o ensino superior e nos programas de 
formação em direitos humanos de professores e educadores, servidores públicos, 
forças de segurança, agentes policiais e militares em todos os níveis.  

Cabe salientar que o Estado Membro tem a responsabilidade de além de implementar 
as fases, dar continuidade ao processo continuado de Educação em Direitos Humanos, 
elaborando o Planos a afim de efetivar o programa. 

No Brasil o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos lança em 2003 o 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) com a finalidade de balizar 
toda a sociedade civil, organizações diversas, toda a esfera da educação, mídia e 
instituições do sistema de segurança e justiça podem contribuir na construção de uma 
cultura voltada para o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana.  

 Em 2006, o PNEDH foi atualizado sob a responsabilidade de uma equipe de 
professores e alunos e outros profissionais da área de educação de várias 
universidades e entidades governamentais ligadas o assunto. 

 O resultado dessa participação se destaca enquanto política pública em dois 
sentidos principais: primeiro, consolidando uma proposta de um projeto de sociedade 
baseada nos princípios da democracia, cidadania e justiça social; segundo, reforçando 
um instrumento de construção de uma cultura de direitos humanos, entendida como 
um processo a ser apreendido e vivenciado na perspectiva da cidadania ativa, o 
documento atual reforça os objetivos e princípios e diretrizes programáticas 
contemplando os eixos de atuação do projeto, que são: Educação Básica; Educação 
Superior; Educação Não Formal; Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e 
Segurança Publica e Educação e Mídia. (BRASIL, 2009a). 

PLANO NACIONAL EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é uma construção 
de um compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos e de uma 
construção histórica da sociedade civil organizada, abrangendo questões do Programa 
Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH tem aspectos dos principais documentos 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, adicionando 
demandas antigas e contemporâneas de nossa sociedade pela construção de uma 
cultura de paz, da democracia, do desenvolvimento e da justiça social. 

O PNEDH resulta de uma articulação institucional envolvendo os três poderes 
da República, especialmente o Poder Executivo (governos federal, estaduais, 
municipais e do Distrito Federal), organismos internacionais,  instituições de educação 
superior e a sociedade civil organizada. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
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Presidência da República (SEDH) e o Ministério da Educação (MEC), em parceria com o 
Ministério da Justiça e Secretarias Especiais, além de executar programas e projetos de 
Educação em Direitos Humanos, são responsáveis pela coordenação e avaliação das 
ações desenvolvidas por órgãos e entidades, públicas e privadas. 

A preparação do PNEDH foi um processo teve início em 2003, com a criação do 
Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, formado por especialistas, 
representantes da sociedade civil, de instituições públicas e privadas e de organismos 
internacionais. Este trabalho foi fruto concentrado da SEDH, do MEC e do Comitê, a 
primeira versão do PNEDH foi apresentada pelo Governo Federal em no final de 2003, 
A finalidade era orientar a construção e políticas publicas para disseminar o respeito 
aos direitos do  homem. 

Em 2004 e 2005 o PNEDH Houveram vários seminários, debates, fórum e 
debates em âmbito nacional, Estadual, regional e internacional foi divulgado e 
debatido em encontros, seminários e fóruns em âmbito internacional, nacional, 
regional e estadual, para difundir o PNEDH, que resultaram em contribuições da 
sociedade para aperfeiçoar e ampliar o documento. Mais de 5.000 pessoas, de 26 
unidades federadas, participaram desse processo que, além de incorporar propostas 
para a nova versão do PNEDH, resultou na criação de 14 Comitês Estaduais de 
Educação em Direitos Humanos e na multiplicação de iniciativas na área. 

Plano de Educação em Direitos Humanos deve ser entendido como política de 
Estado e não só de governo, o sucesso na efetivação desse processo é de suma 
importância que haja um acompanhamento e multiplicação para que seja efetivado o 
que o plano se propõem. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), sob a 
coordenação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, foi instituído pela 
Portaria nº 66, de 12 de maio de 2003, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
(SEDH). O PNEDH parte da premissa de que os direitos humanos são inerentes à 
essência humana, são naturais e universais, independentemente de qualquer ato 
normativo. 

Entre 2004 e 2005, foram realizados encontros estaduais de Educação em 
Direitos Humanos nos estados da Federação, com o objetivo de revisar a versão de 
2003, garantindo a participação social mediante a Primeira Consulta Nacional. 

Em março de 2005, foi criada uma Coordenação-Geral de Educação em Direitos 
Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), com o objetivo de 
implementar o Plano, elaborado em 2003, no período da Década da Educação em 
Direitos Humanos (1995-2004). Essa primeira versão do plano foi feita por especialistas 
que compuseram o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, criado pela 
SEDH. 

Em 2006, durante o Congresso Interamericano de Educação em Direitos 
Humanos, foi lançada a versão preliminar do PNEDH para consulta on-line. Em 
dezembro do mesmo ano, teve fim a Consulta Nacional entregando-se, durante o 
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Prêmio Nacional, a versão 2006 do PNEDH. Essa versão foi lançada oficialmente em 
videoconferência no dia 15 de março de 2007. (TAVARES, 2008). 

O Plano Nacional está estruturado em cinco áreas temáticas: educação básica, 
educação superior, educação não formal, educação para profissionais de segurança e 
justiça e educação e mídia. Para a implementação do PNEDH foi criado um Projeto de 
Cooperação com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura).  

Para maior entender o PNEDH é depois de um rápido apanhado histórico de 
todo processo de desenvolvimento, estruturação eformalização na criação do Plano. 
Será elencado os objetivos do PNEDH, e após efetivaremos no que realmente é o foco 
do trabalho, que é a Educação básica o que se propõem o Plano na sua efetivação. As 
Linhas de ações do PNEDH tem como premissas a consolidação e aperfeiçoamento das 
legislações na educação em direito humanos, fomentar a especialização em direitos 
humanos, criar prêmios referente a temática, promover a inclusão da temática em 
conferencias diversas, fortalecer os comitês nas diversas esferas, incentivar e 
promover a pratica e capacitação em DH.  (BRASIL, 2009a). 

 O PNEDH para educação básica clarifica que não é só te na escola que se produz 
e reproduz o conhecimento, e neste espaço que mas é nela que esse concentra a 
ampliação sistêmica. Ela é um espaço social privilegiado onde se definem a ação 
institucional pedagógica e a prática e vivência dos direitos humanos.  E Neste local que 
entende ser um local de disseminação e conhecimento dos Direitos do Homem, 
através da compreensão e ação que solidifique ideias através do debate e o 
reconhecimento, respeito, promoção e valorização da diversidade. Para que tudo isso 
ocorra a educação em direitos humanos deve ocorrer de modo democrático em 
condições iguais a todos garantindo a dignidade, igualdade e oportunidade.  

A educação em direitos humanos deve ser promovida em três dimensões: a) 
conhecimentos e habilidades: compreender os direitos humanos e os mecanismos 
existentes para a sua proteção, assim como incentivar o exercício de habilidades na 
vida cotidiana; b) valores, atitudes e comportamentos: desenvolver valores e fortalecer 
atitudes e comportamentos que respeitem os direitos humanos; c) ações: desencadear 
atividades para a promoção, defesa e reparação das violações aos direitos humanos 
(BRASIL, 2009a). 

PROPOSTA DE PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO 
BASICA. 

 No que concerne à Educação Básica, o Plano define a escola “[...] como um 
espaço social privilegiado onde se definem a ação institucional pedagógica e a prática e 
vivência dos direitos humanos” (BRASIL, 2009a), no qual a educação em direitos 
humanos deve se instalar para formação da cidadania, como “[...] um dos eixos 
fundamentais da educação básica e permear o currículo, a formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação, o projeto político pedagógico da escola, os 
materiais didático pedagógicos, o modelo de gestão e a avaliação” (BRASIL, 2009a,), na 
perspectiva da promoção da equidade e da valorização da diversidade. 
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Idealizar ao educador como agente cultural dentro desses processos pressupõe 
situar-se em uma ótica de igualdade, na qual é fundamental que o agente cultural 
desenvolva processos críticos de compreensão e ação sobre a realidade que propiciem 
a criação de culturas e mentalidades diferentes, voltadas para o fortalecimento da 
construção dos processos diferenciados. Um aspecto essencial na Educação em 
Direitos Humanos é contribuir para que a cultura escolar e a cultura da escola tenham 
os Direitos Humanos como referência fundamental, a nível teórico e prático, pra isso é 
muito importante que o professor esteja capacitado a difundir neste ambiente, e 
propiciar essa fomentação de matéria a criar um espaço multicultural e para 
diversidades. 

Mesma havendo a compreensão de utilizar o espaço da escola para fomentar e 
discutir direitos humanos há de promover muito mais que isso. Para Candau (2008), 
trata-se, portanto, de transformar mentalidades, atitudes, comportamentos, dinâmicas 
organizacionais e práticas cotidianas dos diferentes atores sociais e das institucionais 
educativas. É importante também assinalar que contextos específicos necessitam 
também de abordagens específicas. Isto é, não se trabalha da mesma maneira com 
disciplinas, numa sala de aula do ensino fundamental ou médio, com o movimento de 
mulheres, com promotores populares, etc. No entanto, o enfoque metodológico deve 
sempre privilegiar estratégias ativas que estimulem processos que articulem teoria e 
prática, elementos cognitivos, afetivos e envolvimento em práticas sociais concretas. 

Neste sentido a escola tem como função social sistematizar e disseminar os 
conhecimentos historicamente elaborados e compartilhados por uma determinada 
sociedade. Por isso, os processos educativos em geral e, principalmente aqueles que 
ocorrem em seu interior, constituem-se em dinâmicas de socialização da cultura. Nesta 
direção, podemos afirmar que educação comporta processos socializadores, porque 
civilizatórios, de uma cultura em Direitos Humanos com capacidade de formar os 
sujeitos na perspectiva de se tornarem agentes de defesa e de proteção dos direitos 
humanos. Uma Educação formadora de cidadãos críticos e atuantes na sociedade e 
ciente da responsabilidade que cada um tem na formação de uma coletividade 
conhecedora de seus direitos e deveres. (DIAS, 2007). 

Para Bittar (2008), um projeto de educação para direitos humanos deve, acima de  
tudo, ser capaz de sensibilizar e humanizar, por sua própria metodologia, muito mais 
que pelo conteúdo daquilo que se aborda através das disciplinas que possam formar e 
dar referenciais de estudo e que organizam a abordagem de temas os mais variados 
que convergem para a finalidade última do estudo: o ser humano. Uma disciplina de 
cidadania e direitos humanos pode ser incluída no currículo e ser trabalhada de modo 
muito criativo pelo corpo docente, mas a necessidade de sua institucionalização legal 
não justifica a ausência deste perfil de reflexões no espaço escolar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Portanto para que haja uma transformação verdadeira, mentalidades, atitudes, 
comportamentos, dinâmicas organizacionais e práticas cotidianas dos diferentes 
atores, individuais e coletivos, e das organizações sociais e educativas deverão ser 
mudadas, a coesão tem que ser grande, para que ocorra uma atuação na Educação. 
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 Educação em Direitos Humanos é importante ter a clareza do que se pretende 
atingir, criar estratégias curriculares e pedagógicas coesivas, privilegiando a atividade e 
participação dos sujeitos envolvidos no processo. Educar em Direitos Humanos, trata 
de propiciar experiências em que se vivenciem os Direitos Humanos. 

 Não só esses os problemas a serem enfrentados para que a educação em 
Direitos Humanos esteja intrinsicamente ligada na escola e na educação nos vários 
sistemas de ensino, atuante em toda comunidade. 

 Contudo, a partir do breve levantamento feito por este estudo, verifica-se que 
mesmo passada uma década da formulação do primeiro Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos, que somente a pratica de  toda essa teoria é que fará a 
diferença. 

É muito ínfimo o que esta sendo desenvolvido como projetos para a educação 
em direitos humanos, mesmo que haja uma crescente relevância a despeito da política 
de educação em direitos humanos. Compete-nos destacar que, na esfera educacional, 
dada à realidade sociocultural em que estamos situados, a efetivação dessa proposta 
ainda está caminhando, perto de toda a necessidade que se tem. 

 Trata-se, portanto, de um grande desafio para os direitos humanos é se fazer 
efetivo e presente nos meios formais e informais de ensino, cabendo à Educação em 
Direitos Humanos conceber um processo formativo a partir de ações e onde se gesta 
um sujeito coletivo que luta por uma cidadania coletiva e uma democracia como estilo 
de vida construir um ambiente educativo no qual as diferenças não sejam apenas 
“toleradas”, mas que da interação entre elas surja algo inovador, instaurador de novas 
práticas e de novos modos de vida, haja vista que educar é modificar os valores; e, 
assim contribuir para o aprimoramento da democracia, para o aprendizado da 
convivência entre os diferentes, para o respeito à alteridade, em suma, para o 
exercício competente da cidadania dos indivíduos que pretende-se preparar para o 
futuro de paz. 

REFERÊNCIAS 

BENEVIDES, Maria Victoria. Direitos humanos: desafios para o século XXI. In: SILVEIRA, 
Rosa Maria Godoy et alli. Educação em direitos humanos: Fundamentos teórico-
metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007. 335-350 p. 

______. Educação em direitos humanos: do que se trata?  2000. Disponível em: 
<http://www.hottopos.com/convenit6/victoria.htm>. Acesso em: 5 maio 2013. 

BITTAR, Eduardo C. B. A escola como espaço de emancipação dos sujeitos. Disponível 
em: <http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/redh/04/4_1_bittar_escola.pdf>. 
Acesso em: 10 maio 2013. 

BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 



 

1044 

 

BRASIL. Constituição Federal, 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm> Acesso 
em: 08 maio 2013. 

______. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos. 5. ed. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2009a. 

______. Lei nº 9.394. Brasília: Presidência da República, 1996. 31 p. Disponível em: 

< http: www.portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2009. 

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em direitos humanos: questões pedagógicas. 
In: BITTAR, Eduardo C. B. (Coord.). Educação e Metodologia para os Direitos Humanos. 
SãoPaulo: Quartier Latin, 2008. 285-298 p. 

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em direitos humanos e formação de 
professores. 2008. Disponível em: 
<http://educandoparadiferenca.blogspot.com.br/2012/11/educacao-em-direitos-
humanos-e-formacao.html>. Acesso em: 14 maio 2013. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos  Direitos do Homem. 
Adotada e aprovada em Assembléia Geral da ONU  no dia 10 de dezembro de 1947. 
Disponível em:<http://www.dhnet.org.br> Acesso em: 10 jun. 2013. 

PEQUENO, Marconi. O fundamento dos direitos humanos. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/redh/01/02_marconi_pequeno_fundam
ento_dh.pdf>. Acesso em: 10 maio. 2013. 

______. Sujeito, autonomia e moral. In: SILVEIRA, Rosa Maria Godoy.  Educação em 
direitos humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora 
Universitária, 2007. p.195-194. 

PEREIRA. Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: 
uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da 
teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

SACAVINO, Suzana; CANDAU, Vera Maria et alli. Sociedade, Direitos Humanos e 
Cidadania: desafios para a educação no Brasil. In: SACAVINO, Suzana; CANDAU, Vera 
Maria (Org.). Educação em Direitos Humanos: temas, questões e propostas. Petrópolis: 
DP, 2008. 

SALTO para o Futuro: direitos humanos e educação. Abril, 2008. 

 

 

 



 

1045 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFESSORAS EM GÊNERO E RAÇA 
E A PERSPECTIVA MARXISTA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Rosana Monti Henkin (UEMS)1 

rosana.henkin@hotmail.c

om Bartolina Ramalho 

Catanante(UEMS)2 

bartolina@uems.br 

 

RESUMO 

Este  trabalho  tem  por  objetivo  estabelecer  uma  conexão  entre  o  papel  da  
escola, enquanto aparelho ideológico do Estado e executora de políticas públicas 
educacionais, e as raízes das desigualdades - construídas pela sociedade capitalista, 
racista e sexista - buscando compreender possíveis caminhos para a sua superação. 
O objeto de estudo é o projeto Gênero e Diversidade na Escola oferecido por uma 
parceria entre Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/PR), a 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização  e Diversidade (SECAD/MEC),  a 
Secretaria de Educação  a Distância (SEED/MEC),  o  British  Council  e  o  Centro  
Latino-Americano  em  Sexualidade  e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ), que tem 
por o objetivo contribuir para a formação continuada de profissionais de educação 
da rede pública de ensino tratando articuladamente as relações de gênero, as 
relações étnico-raciais e a diversidade de orientação sexual, com vistas à 
transformação de mentalidades e práticas no interior da escola. Tomamos como 
base teórica a perspectiva marxista enquanto fundamento da pesquisa educacional, 
buscando ver no confronto entre o movimento da nossa sociedade e a teoria nela 
produzida os dados que justifiquem as causas da desigualdade e ressaltem a 
importância do objeto de investigação. Nesse sentido, utilizaremos uma concepção 
de pesquisa que considere as dimensões tanto singular quanto do universal. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante todo o século XX e início do século XXI têm sido constantes as 
lutas pela igualdade de gênero, raça e etnia. O movimento de mulheres e o 
movimento negro, principalmente após a Constituição de 1988, têm orientado e 
contribuído na elaboração de políticas públicas que visam à garantia de direitos e o 
combate à discriminação. Especialmente desde 2003 existe um grande incentivo do 
governo federal para a elaboração e implantação de políticas púbicas e serviços 
visando a igualdade social. A construção dos Planos Nacionais de Políticas Públicas 
para as Mulheres, dos Planos Nacionais de Promoção da Igualdade Racial, bem 
como os organismos governamentais para a sua operacionalização, a realização  
de conferências em todos os níveis, são exemplos dessa contribuição. Entretanto, 
a predominância de atitudes e convenções sociais discriminatórias ainda é uma 
realidade persistente e naturalizada. 

Em que pese o Brasil ter conquistado importantes resultados na ampliação 
do acesso  e  no  exercício  dos  direitos,  por  parte  de  seus  cidadãos  e  cidadãs,  as 
discriminações de gênero e raça são produzidas e reproduzidas em todos os 
espaços da vida  social  brasileira.  A  escola  é  um  deles.  Atividades  separadas  
para  meninos  e meninas, valoração diferenciada por sexo, livros didáticos com 
conceitos distorcidos, vocabulário rotineiro discriminatório, são exemplos da 
reprodução dessa discriminação. 

Nosso objeto de estudo aqui é o projeto Gênero e Diversidade na Escola - 
GDE, organizado por uma parceria entre Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres (SPM/PR), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (SEPPIR/PR), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (SECAD/MEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), o 
British Council e  o  Centro  Latino-Americano  em  Sexualidade  e  Direitos  
Humanos (CLAM/IMS/UERJ),  com o  objetivo  de  contribuir  para  a  formação  
continuada  de profissionais  de  educação  da  rede  pública  de  ensino,  tratando  
articuladamente  as relações  de  gênero,  as  relações  étnico-raciais  e  a  
diversidade  de  orientação  sexual, visando à transformação de mentalidades e 
práticas. O curso Gênero e Diversidade na Escola foi oferecido inicialmente em sua 
versão piloto no ano de 2006 em seis municípios  brasileiros  (Porto  Velho,  
Salvador, Maringá,  Dourados,  Niterói e  Nova Iguaçu) com um total de 1.200 
vagas, priorizando professores e professoras das disciplinas de ensino fundamental, 
de 5ª a 8ª séries. Desde 2008, o curso passou a ser oferecido para todas as 
Instituições Públicas de Ensino Superior do país que queiram ofertar o curso pelo 
Sistema da Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

Na Edição de 2008, foi assinado convênio com vinte universidades para sua 
oferta.  Na primeira rodada, foram capacitados mais de treze mil professoras e 
professores. O edital de 2009 para a implementação do Curso recebeu adesão de 
mais dez universidades, o que elevou para trinta universidades ofertantes, 
distribuídas por diversos estados brasileiros. Na edição 2010/2011, mais nove 
universidades federais e estaduais aderiram ao GDE. 
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Em Mato Grosso do Sul a   Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS, por meio da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância oferece 
desde 2009 o referido curso. Em 2013 foram ofertadas 200 vagas para os polos de 
Camapuã e Miranda. 

2. O APORTE TEÓRICO 

Tomando como base a perspectiva marxista enquanto fundamento teórico 
da pesquisa educacional, pretendemos buscar, no confronto entre o movimento da 
nossa sociedade (capitalista, patriarcal, racista) e a teoria nela produzida os dados 
que informam nosso objeto (formação de professores e professoras em gênero e 
raça). Para tal, consideramos que a primeira etapa de qualquer investigação 
científica demanda de uma análise capaz de captar as raízes do objeto e propor 
soluções precisas. 

Nesse sentido, utilizaremos uma concepção de pesquisa que considere as 
dimensões singular e universal. Uma simples indagação empírica apenas nos 
forneceria dados superficiais, como  por exemplo,  índices de violência contra as 
mulheres, ou evasão escolar de estudantes negros. Entretanto, o que daria 
concretude ao objeto observado seria o seu caráter histórico, ou seja, o fato de 
essa situação singular conter em  si  elementos  universais,  observáveis  por  
meio  de  teorias  que   busquem  a compreensão da historicidade do objeto, 
apreendendo o  movimento do conjunto de seres humanos na produção da 
vida, suas contradições, seus embates ao  longo dos tempos. Essas teorias 
mostram o movimento da humanidade até se criar a situação atual. Assim 
poderemos compreender a raiz e o movimento das pessoas na construção das 
desigualdades de gênero e raça desde o início da propriedade privada, 
aprofundando-se com o advento do sistema capitalista. Dessa forma, o objeto 
será visto pelo olhar do empirismo e da concretude histórica. 

Assim,  o  conceito  de  ciência  que  utilizaremos  será  aquele  cuja  análise  
se encontra na sua capacidade de apreender, no âmbito das relações sociais, o 
próprio movimento da história que determinou e assim configurou esse objeto. 
Nesse sentido Marx (1979) definiu em A Ideologia Alemã: “Conhecemos apenas uma 
única ciência, a ciência da história”. Uma categoria capaz de validar os resultados de 
uma pesquisa é a história, pois busca no interior de cada forma social as diferentes 
formas de produção da vida pela humanidade e mostra a passagem de uma forma 
para outra por meio do confronto entre forças sociais antagônicas e contraditórias 
(MARX, 1979). 

Segundo Gramsci (1991), quando as relações de produção começam a se 
modificar, o conhecimento hegemônico começa a ser questionado, pois não mais 
responde às necessidades daquela sociedade. E, a ciência é instrumento de resposta 
a essas necessidades (GRAMSCI, 1991). 
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Na perspectiva da história, as questões que se colocam como objeto de 
investigação  representam uma  forma  de responder  às  necessidades  sociais  de  
cada época. Cabe então investigar as necessidades impostas pela ordem social, 
capitalista, patriarcal e racista na perspectiva da luta e da apreensão das 
contradições. 

Para Gramsci (1991) toda sociedade tem suas necessidades, que são 
produzidas pelos seres humanos por meio do trabalho. Os seres humanos trabalham 
para atender as necessidades sociais. A pesquisa também. Portanto o problema de 
pesquisa deve responder a uma necessidade social, algo que merece resposta e 
que ainda não  foi respondido. A construção  desigual dos gêneros, a 
desigualdade de oportunidades  e direitos para brancos e não brancos são 
construções históricas produzidas pelos seres humanos no interior dessa sociedade. 
Da mesma forma, as respostas às necessidades oriundas dessa construção devem 
sair desta sociedade (GRAMSCI, 1991). 

Para compreender essa questão nos remetemos à compreensão do 
capitalismo e sua relação com o aprofundamento das desigualdades de gênero e 
raça. 

O capitalismo é um modo de produção cujos princípios são o direito de 
propriedade individual aplicado ao capital e o direito à liberdade individual. A 
aplicação destes princípios divide a sociedade em duas classes básicas: proprietária 
ou possuidora do capital e a classe que vende a sua força de trabalho por não 
dispor do capital. Mas as sociedades não  são  organizadas apenas pela categoria 
de classe,  mas  também pela articulação entre as estruturas de gênero e raça, que 
combinam exploração e dominação. Patriarcado, racismo e capitalismo são faces 
distintas do mesmo modo de produzir e reproduzir a vida. 

O Patriarcado  é um sistema sócio-político-ideológico  que divide os 
gêneros, colocando-os em uma relação hierárquica baseada no controle da 
sexualidade feminina. O masculino, nessa perspectiva, é, na maior parte do tempo, 
mais valorizado do que o feminino,  este geralmente percebido  como  o  outro  
imperfeito  daquele  (SAFIOTTI, 2004). 

As sociedades que se organizaram a partir da ideologia do patriarcado e da 
divisão da terra para a agricultura desenvolveram um padrão de organização que 
estimulava a necessidade de ampliar a propriedade, fazendo com que alguns grupos 
dominassem  outros  grupos,  formando  as  primeiras  aldeias,  depois  as  cidades,  
as cidades-estado,  os  primeiros  Estados  e  os  impérios.   Assim,   quando   um  
povo conquistava outro, os homens eram eliminados, ou transformados em 
escravos, e as mulheres eram preservadas, pois serviam aos propósitos de constituir 
força de trabalho, reproduzir força de trabalho e prestar serviços sexuais aos 
homens do povo vitorioso. 

Note-se que o gênero não é tão somente social, pois dele participa também 
o corpo, quer como força de trabalho, quer como objeto sexual, quer, ainda, como 
reprodutor  de  seres  humanos,  cujo  destino,  se  fossem  homens,  seria  participar 
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ativamente da produção, e quando mulheres seria entrar com as três funções na 
engrenagem descrita. Assim, as desigualdades de gênero produzidas pelo 
patriarcado se aprofundam com o capitalismo, uma vez que as mulheres passam a 
desempenhar as tarefas de produção e reprodução com vistas ao mercado, 
produzindo a força de trabalho que servirá ao sistema. 

O racismo, que tem como  base do  escravismo,  nasceu  no  mesmo  
momento histórico   em  que   nasceu   o   sexismo:   o   da   expansão   da   
propriedade   privada, demonstrando que existe uma estrutura de poder que unifica 
as ordens de gênero, raça e classe social. (SAFIOTTI, 2004) 

Ao longo de toda a história da humanidade, os povos mais diversos 
mantiveram contatos e trocas, aproveitando-se das coisas boas que encontravam 
uns nos outros. Como os povos têm tendência a afirmar que o seu modo de vida é 
melhor, os povos antigos tinham todo o cuidado para diminuir o risco de mal 
entendidos que prejudicassem as trocas. Na medida em que os povos começam a 
migrar e se misturar, as diferenças entre culturas passaram a servir para controlar as 
relações dentro de uma mesma sociedade. Uma dessas formas é o racismo (BRASIL, 
2009) 

O racismo é uma doutrina, ou seja, um tipo de conhecimento que se 
mantém por repetição, ignorância e preconceito, mas que guarda pretensões de se 
apresentar como conhecimento objetivo, supostamente sustentado na natureza das 
coisas. Tem em sua origem dois fatos históricos de enorme importância: a 
afirmação da ciência positiva contra as teorias religiosas na explicação da origem e 
das diferenças entre as pessoas humanas; e a expansão colonial européia que, por 
meios militares, religiosos e comerciais, dominou grandes extensões de terras 
ultramar, onde habitavam povos com culturas e aparências físicas muito diferentes 
daquelas dos europeus. 

Se o racismo é uma doutrina que afirma a existência das raças, a 
superioridade natural e hereditária de umas sobre as outras, a atitude racista 
atribui qualidades aos indivíduos ou aos grupos conforme o seu suposto 
pertencimento biológico a uma dessas diferentes raças e, portanto, de acordo 
com as suas supostas qualidades ou defeitos inatos e hereditários. É uma forma 
de usar as diferenças como um modo de dominação e subordinação. (BRASIL,2009) 

O termo raça só se afirmou como forma de explicar diferenças entre espécies 
a partir do século XIX, em decorrência do desenvolvimento de teorias biológicas e 
evolucionistas. Seu aspecto positivo foi o de explicar cientificamente aspectos da 
anatomia  e  evolução  de  homens  e  mulheres.  Por outro  lado,  quando  essas  
teorias começaram a ser utilizadas para tentar explicar as diferenças biológicas, 
anatômicas ou de simples aparência física, mas também para associá-las a outras 
diferenças, basicamente de caráter moral, difundiu-se a ideia de que humanidade 
estaria dividida em tipos raciais, os quais não tinham as mesmas capacidades para 
“evoluir” culturalmente ou “progredir” socialmente (BRASIL, 2009). 
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Existe no Brasil uma tendência a negar a importância da raça como fator 
gerador de desigualdades sociais por  uma parcela  significativa dos setores 
dominantes.    O modelo brasileiro de classificação racial é o da multipolaridade, o 
que permite que os indivíduos possam ser classificados de diversas maneiras, 
favorecendo uma “desracialização” da identidade individual. Um exemplo disso é 
o costume de chamar de morenos os afrodescendentes, nomenclatura que serviria 
a descendentes de africanos como a descendentes de europeus. Por outro lado, 
quando sinalizados, são de forma pejorativa. Essa ambiguidade não impede que uma 
parcela significativa da população seja racializada e assuma sua identidade negra de 
forma ambígua e contrastante com o não negro (SILVÉRIO, 2002). 

Para Comparato (1998) apud Silverio (2002), 

“a persistência das profundas desigualdades sociais, entre os 
brasileiros,  estaria  associada ao  desenvolvimento  e 
reprodução de um caldo de cultura peculiar aos povos ibéricos, 
denominado  por  ele  de  individualismo  anárquico.  A 
característica principal desse individualismo anárquico seria um 
culto à pessoa em detrimento do grupo ou conjunto, impedindo 
formas de coesão social e de apreciação coletiva, em especial, 
de leis e normas jurídicas que pudessem orientar o conjunto da 
sociedade.” (COMPARATO apud SILVERIO, 2002). 

Assim, a desigualdade entre ricos e pobres, de forma inconsciente, seria a 
principal  fonte  de  preconceitos  e  atritos  e  o  grande  fator  de  atraso  da  
sociedade brasileira. A desigualdade entre brancos e negros, decorrente da 
escravidão, seria a principal fonte de geração e manutenção de hierarquias sociais 
vinculadas ao pertencimento racial. (SILVÉRIO, 2002) 

Em contrapartida, Gramsci afirma que todo movimento cultural que 
pretenda substituir o senso comum e as velhas concepções do mundo necessita: 
não se cansar jamais de repetir os próprios argumentos e trabalhar 
incessantemente para elevar intelectualmente as camadas populares, criando elites 
intelectuais de um novo tipo, que surjam da massa e que permaneçam em contato 
com ela para tornarem-se seus sustentáculos, e assim modificando o panorama 
ideológico de uma época. (GRAMSCI, 1991) 

Para Marx (1979) o que os indivíduos são depende das condições materiais 
de produção. Assim, o sujeito se constitui nas condições de produção e reprodução 
social, pois uma formação social que não reproduz as condições de produção ao 
mesmo tempo que produz, não sobrevive por muito tempo. Cada época tem o 
aparato ideológico que sustenta a sua existência reproduzindo as respectivas 
relações de produção. 

Nessa lógica a escola, enquanto aparelho  ideológico do Estado   reproduz 
as regras que garantem o funcionamento do sistema (ALTHUSSER, 1985). Reproduz 
o sexismo e o racismo, além da desigualdade de classes, seja por meio de 
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conteúdos que interessam para a manutenção do sistema, seja por atitudes 
discriminatórias, seja por valores distorcidos. 

 

Entretanto os indícios de que a sociedade capitalista, racista e sexista está 
em seu limiar são perceptíveis, porque suas relações entraram em colapso, o que 
possibilita o surgimento de outra sociedade. 

Dessa forma, enquanto política pública, a escola pode apaziguar o caos 
social, construindo  e  reproduzindo  novos  valores  e  relações  com base  na  
tolerância  e  na valorização das diferenças e incentivando o pensamento crítico, o 
que segundo Marx seria transformador. 

Formando uma massa crítica capaz de difundir o conhecimento científico, 
professores e professoras formados nas temáticas de gênero e raça, teriam 
condições de abordar essas temáticas na sua rotina, seja selecionando textos afins 
para leitura, seja no uso de vocabulário adequado, seja na forma de tratamento e 
criação de oportunidades iguais de desenvolvimento para alunos e alunas, brancos 
ou não brancos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi estabelecer uma conexão entre o papel da 
escola, enquanto aparelho ideológico do Estado e executora de políticas públicas 
educacionais, e as raízes das desigualdades - construídas pela sociedade capitalista, 
racista e sexista - buscando compreender possíveis caminhos para a sua superação. 

Apresentamos o aporte teórico que acreditamos esclarecer com maior 
profundidade as questões a pesquisar. Analisar a construção das desigualdades a 
partir da perspectiva histórica nos dá segurança de realizar um estudo com bases 
concretas, pois a história da humanidade é a história das relações sociais, das 
pessoas realizando suas ações concretamente e no contexto da produção e 
reprodução das relações. É a história  da  luta  de  classes,  é  a  história  da  
resistência  das  mulheres,  é  a  história resistência dos povos dominados e 
escravizados. 

Pretendemos, assim,  contribuir  com a reflexão  a respeito  da importância 
da formação de professores nas temáticas de gênero e raça como forma de construir 
novos valores, que produzam relações igualitárias, onde a tolerância e o respeito à 
diversidade sejam  ponto   pacífico.   Num  momento   de  transição,   onde   as   
forças   estão   em desequilíbrio, onde as relações estabelecidas estão ruindo, é 
possível interferir de forma planejada  na reorganização  dessas relações de  forma 
que todas as pessoas tenham garantidos os seus direitos, o seu espaço, a sua 
humanidade. A escola pode ser o local inicial dessa transformação. 
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Considerando  as raízes históricas, é possível escrever uma nova história, 
de forma coletiva, valorizando o protagonismo de todas as pessoas e grupos que 
formam essa sociedade.  

4.   REFERÊNCIAS 

ALTHUSSER,   L.   Aparelhos   Ideológicos   do   Estado:   nota   sobre   os   aparelhos 
ideológicos   do    estado.    Rio    de   Janeiro:    Edições   Graal,    1985,    2ª   dição. 

BRASIL, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Gênero e diversidade na 
escola: formação de professoras/es em Gênero, Orientação Sexual e Relações 
Étnico- Raciais. Livro de conteúdo. Versão 2009. – Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: 
SPM, 2009. 

GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1991. 

MARX, K. e ENGELS, F. A ideologia alemã. 6.ed. São Paulo, Hucitec, 1979. SAFFIOTI, 
Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado e violência / Heleieth Iara 
Bongiovani Saffioti – São Paulo : Editora Findação Perseu Abramo, 2004. – 
(Coleção Brasil Urgente) 

SILVERIO, V.R. Ação Afirmativa e o Combate ao Racismo Institucional no Brasil. 
Cadernos de pesquisa, n. 117, p.219-246, UFSCar, São Carlos, novembro/2002. 

SOUZA. A. A. A. e outros. Sobre(o)viver de crianças e adolescentes: uma reflexão 
acerca do método de pesquisa. Intermeio: revista do Mestrado em Educação, 
UFMS, Campo Grande: v. 9, n. 18 , p. 105-117,  ano 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1053 

 

EFASIDRO - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SIDROLÂNDIA – DIREITO 
HUMANO À EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Sandra Procópio da Silva 

Especialista em Educação do Campo/UFMS 

Programa de Pós Graduação em Sociologia 

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD 

sandraprocopio@hotmail.com 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta o direito à educação, como um dos direitos 
fundamentais na conquista de outros direitos humanos. Analisa a EFASIDRO - Escola 
Família Agrícola localizada no Município de Sidrolândia – MS, e que atende estudantes 
a partir da segunda fase do Ensino Fundamental (geralmente com idade de dez anos 
em diante), prioritariamente filhos e filhas dos Assentamentos da Reforma Agrária. A 
EFASIDRO organiza-se em regime de Alternância entre Tempo Escola e Tempo 
Comunidade, e contextualiza-se dentro dos marcos da concepção de Educação do 
Campo, como resultado das lutas concretas dos movimentos sociais camponeses que 
compõe o território onde ela está situada. O artigo descreve os pressupostos 
fundamentais que orientam a Educação do Campo, como uma área do conhecimento 
acumulado partindo da realidade dos povos do campo. Pontua a importância da 
EFASIDRO como um espaço educativo que está para além de si mesma. Retoma 
brevemente a trajetória da Educação do Campo como fruto de lutas do conjunto dos 
movimentos sociais, acumulados historicamente. Relaciona Educação do Campo com 
Reforma Agrária, cultura camponesa, soberania alimentar e agroecologia. Apresenta o 
modo de organização da EFASIDRO e o que significa a Pedagogia da Alternância, e que 
instrumentais são fundamentais para seu processo de construção. Ressalta também a 
importância da escola ser da comunidade: dos filhos, dos estudantes, dos pais, dos 
educadores.  E, enfim, relaciona a Educação do Campo, como pressuposto 
fundamental para um novo modelo de desenvolvimento de assentamento, onde a 
temática da formação humanista, de novos sujeitos de direitos, esteja como centro do 
processo formativo. 

 

Palavras - chave: Educação do Campo; EFASIDRO- Escola Família Agrícola de 
Sidrolândia; Reforma Agrária; Assentamentos; Direito a Educação. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo é apresentar brevemente a Escola Família Agrícola de Sidrolândia – 
EFASIDRO, como uma das experiências organizadas pelas famílias assentadas da 
Reforma Agrária, no Município de Sidrolândia (MS), que, vinculadas aos movimentos 
sociais, como CPT, MST, Associações locais, educadores, militantes, famílias da 
comunidade, amigos e apoiadores da Reforma Agrária, partindo da necessidade local, 
organizaram a escola para atender crianças da segunda etapa do Ensino Fundamental, 
do sexto ao nono ano. Nosso objetivo é demonstrar a importância de Escolas do 
Campo, gestadas pelas comunidades, com processos de construção coletivos, que se 
constituem como fundamentais nos processos de resistência camponesa ao 
agronegócio, e apontam alternativas ao modelo de agricultura vigente. 

Este trabalho fez parte da pesquisa do Curso de Especialização em Educação do 
Campo, 2010 e 2011, coordenado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -
UFMS, e pela inserção – como mãe de estudante – na Associação que é responsável 
pela gestão da escola. 

A EFASIDRO é escolhida para ser apresentada por várias razões, mas 
principalmente por entender que se trata do esforço de um coletivo para construir 
uma proposta que vem de encontro ao processo lento e gradual da implementação da 
Educação do Campo. A opção é pela Pedagogia da Alternância, onde os educandos 
alternam suas vivências entre permanecer uma semana em casa e uma semana na 
escola. As crianças entram na escola geralmente a partir dos dez anos. 

A Região de Sidrolândia conta com cerca de 30 assentamentos, entre 
regularizados e em fase de regularização. É o município que possui o maior número de 
assentamentos do estado. Segundo IBGE/2009 possui 41.261 habitantes. Faz fronteira 
com Terenos, Rio Brilhante, Maracaju, Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti. 

A pesquisa foi realizada através de visitas à reuniões de Associação das 
Famílias, Reuniões anuais com as famílias, visitas aos estudantes na Escola, visita a 
famílias de estudantes, diálogo com educadores, visita as propriedades onde estão 
inseridos os educandos. 

2 A EFASIDRO E A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Partindo dos pressupostos da Educação do Campo, é fundamental considerar 
qual a origem desse debate que hoje se constitui um “legado”, no sentido de ser o 
resultado da construção de um conjunto de movimentos sociais ao longo dos últimos 
vinte anos. Concordamos que “considera-se o direito à educação como um dos mais 
fundamentais direitos humanos, na medida em que contribui decisivamente para a 
garantia de outros direitos fundamentais” (MENEGAT, p. 23, 2011). 

No Brasil, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH 3, 
revisou e ampliou “as múltiplas dimensões dos direitos humanos”, onde destacamos 
os seguintes eixos norteadores: “III – Universalização de Direitos em um contexto de 
desigualdades”,  e “V – Educação e Cultura em Direitos Humanos”. 
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Em 1994 o MST começou a sistematizar as experiências em andamento, 
organizando  o documento que chamou de Princípios da Educação no MST, orientando 
que  

“para fazermos uma escola diferente, não basta trocarmos os 
conteúdos das disciplinas e alterarmos a metodologia de sala de 
aula. O jeito de organizar a escola e as relações sociais que este 
jeito gera são tão importantes como o conteúdo e a 
didática”(MST, 1996, p. 3). 

Dentro de seus pressupostos fundamentais, orientou como linha de atuação 
algumas das seguintes reflexões:  

a) Educação de classe: na perspectiva de “construir a hegemonia do projeto 
político das classes trabalhadoras”, fruto do compromisso em desenvolver a 
consciência revolucionária tanto nos educandos quanto nos educadores; 

b) Educação massiva: ou seja, todos tem direito à escola. Campanhas massivas 
de educação  como “Todo Sem Terra estudando”, “Toda criança na 
escola...estudando”, “Nenhum assentado que não saiba ler e escrever e fazer conta!”. 

c) Educação vinculada ao Movimento Social: em cada acampamento uma 
escola. Quem sabe ensina quem não sabe. A educação vinculada aos objetivos do MST 
(Reforma Agrária, justiça social). 

d) Educação aberta para o mundo: “nossa vista enxergar além do que nossos 
olhos alcançam, além do lote” (p. 6). Percebe-se que quem fica fechado em seu 
mundo, tende a cultivar somente amarguras, e enxergar somente problemas, 
perdendo a capacidade de continuar romper as cercas, agora do conhecimento. 

e) Educação para a ação: concebe a educação como alimento da consciência 
organizativa, capaz de levar as pessoas passarem da crítica à ação organizada, a 
intervirem com ações concretas na realidade onde vivem e atuam. 

f) Educação aberta para o novo: para aprender, também, a trabalhar 
pedagogicamente os conflitos, frutos das contradições que vão surgindo nesse 
processo. Buscando construir novas relações de poder. Novos valores humanistas e 
socialistas. Novos posicionamentos diante das questões da vida. E um conjunto de 
orientações pedagógicas, como exemplo: 

 a) Relação entre teoria e prática: desafio de como articular o conjunto de 
saberes, de conhecimentos em função de resolver os problemas da realidade, do 
cotidiano dos assentamentos, dos trabalhadores. Pois, “as verdadeiras teorias são 
aquelas que são frutos de práticas sociais e que, por sua vez, instrumentalizam práticas 
sociais”. 

b) Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação: onde 
os educando aprendem na prática aquilo que sabem na teoria. A partir de organizar a 
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própria escola numa grande cooperativa, se queremos que eles aprendam sobre 
cooperativismo, por exemplo. 

c) A realidade como base da produção do conhecimento: saber analisar as 
condições concretas do lugar onde vive, suas contradições, compreender este local, 
como fonte geradora de pesquisas e conhecimentos. 

d) Conteúdos formativos socialmente úteis: partindo da concepção de que os 
conteúdos são instrumentos para atingir os objetivos propostos. E por isso devem ser 
escolhidos adequadamente, entendendo que as escolhas não são neutras. Trata-se de 
organizar um conjunto de conteúdos que esteja de acordo com a formação de pessoas 
críticas, capazes de solucionar seus próprios problemas e os problemas da 
humanidade. 

e) Educação para o trabalho e pelo trabalho: concebe o trabalho como método 
pedagógico. Objetiva desenvolver amor pelo trabalho e especialmente pelo trabalho 
camponês. Desenvolver habilidades, comportamentos, hábitos e posturas necessários 
aos postos de trabalho criados através de luta e conquista das áreas de Reforma 
Agrária. 

f) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos: a 
educação é sempre uma prática política, à medida que se insere dentro de um projeto 
de transformação ou de conservação social. Estimular e participar junto de lutas 
sociais concretas dos trabalhadores de outras categorias, como forma de educar para a 
solidariedade de classe. 

g) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos: 
aproximar os estudantes do funcionamento dos mercados e dos processos produtivos. 
Desenvolver experiências de trabalho com geração de renda. Superando a visão 
economicista, que vê a economia como centro de tudo.  

h) Vínculo orgânico entre educação e cultura: é também o acesso aos bens 
culturais que a humanidade produziu. Pela cultura pode passar a afirmação dos valores 
novos, o sentimento de pertença à luta, o gosto de continuar participando dos 
movimentos. A mística, o convívio cultural, tudo compõe o patrimônio chamado 
cultura. 

i) Gestão democrática: diz respeito a participação da comunidade, de todos os 
envolvidos. Todos devem aprender a tomar decisões, respeitar as decisões tomadas 
em conjunto, executar o que foi decidido, avaliar o que está sendo feito, repartir os 
resultados de cada ação coletiva. Fundamental organizar as instâncias de participação. 

j) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores / 
das educadoras: para estudar, planejar, avaliar, discutir sobre os problemas. A 
importância do trabalho coletivo entre os professores também. Espaço privilegiado de 
auto formação permanente. O coletivo alimenta o direito de sonhar, criar, ousar. 
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l) Atitudes e habilidades de pesquisa: implica construir uma posição de 
investigação, que qualifica a ação dos sujeitos diante do mundo. A busca das respostas 
dos que não se contentam com a aparência natural das coisas.  A curiosidade diante 
daquilo que não se conhece. Tudo isso precisa ser aprendido e ensinado. 

m) Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais:  o coletivo 
educa o coletivo, todos aprendem e ensinam entre si. Ou seja, o processo educativo 
acontece com cada pessoa, mas só acontece se ele estiver com outras pessoas. O 
desafio é construir formas de avaliação no âmbito pessoal e coletivo.  

  É o caráter educativo do MST, que faz as pessoas se perguntarem:  

“então ainda existe quem acredite que é possível mudar o seu 
próprio destino?; de onde vem tanta energia e disciplina para se 
organizar, para fazer ocupações para caminhar tantos 
quilômetros a pé, para lutar sem desistir? ; e ainda cantam, 
empunham bandeiras, fazem festas, levam suas crianças, dão cor 
e graça às cidades por onde andam...”(CALDART, 2000, p.21). 

Sempre se escuta entre os Sem Terra, nos acampamentos, que “o MST é uma grande 
escola”. 

2.2  MARCO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 Um dos marcos mais importantes desse processo foi a “I Conferência Nacional: 
Por Uma Educação Básica do Campo”, ocorrida em 27 a 30 de julho de 1998, em 
Luziânia-GO, tendo como entidades organizadoras a CNBB, MST, UNICEF, UNESCO e 
UnB. 

 A partir daí, deslanchou-se uma série de ações, que contribuiu para 
implementar em todo o país, diversos trabalhos como Cursos de formação de 
educadores do campo em nível de Ensino Médio e Graduação, Projetos de 
Alfabetização, debates e reflexões sistematizadas na Coleção de Cadernos “Por Uma 
Educação Básica do Campo”. 

 No Caderno 1 da Coleção (1999), Arroyo faz o prefácio onde afirma (p. 10) que 
“há matrizes na tradição pedagógica que estão sendo retomadas, e possivelmente essa 
foi a maior riqueza da Conferência”. E ainda   

“recuperar a centralidade dos educadores e educandos como 
sujeitos sociais e culturais só poderá vir de pedagogos que tem 
consciência de seus direitos e participam de movimentos sociais 
nos quais se constroem como sujeitos históricos” (11).  

 A Educação do Campo e seu movimento pedagógico tem reafirmado que o ser 
humano é o centro de todo este trabalho, afinal “temos que recuperar o humanismo 
pedagógico que foi enterrado pela burocratização da escola; que foi enterrado nas 
políticas públicas educativas. O homem, a mulher, a criança no campo tem seu rosto” 
(Arroyo, 1999, p. 25).  
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 Esse processo tem trazido grande reflexões sobre o papel do movimento social 
do campo. Se, tem-se a clareza de que os movimentos sociais tem um papel 
fundamental, de outro lado, também compreende que estes mesmos movimentos, 
possuem muitos desafios, porque a expectativa é muito grande em torno dos 
movimentos. E os movimentos não existem isolados da conjuntura, e nesse caso, sobre 
eles recaem todas as consequências do avanço do neoliberalismo que contribui na 
desorganização generalizada, que tem levado a sociedade à movimentos e ondas, 
resultantes das contradições que o sistema traz. Por isso, repensar a Educação do 
Campo também passa a ser um processo humanizador do próprio movimento. 

  E, finalmente concordamos, fundamentalmente, que 

 “a Educação do Campo é incompatível com o modelo de 
agricultura capitalista que combina hoje no Brasil latifúndio e 
agronegócio, exatamente porque eles representam a exclusão da 
maioria e a morte dos camponeses. Educação do Campo 
combina com Reforma Agrária, com agricultura camponesa, com 
agroecologia popular” (CALDART, 2004, coleção n. 5, p. 23) 

2.3 COMO  SE ORGANIZA A EFASIDRO 

A EFASIDRO está organizada dentro de uma associação local, a AEFAS - 
Associação da  Escola  Família  Agrícola  de  Sidrolândia (Sede Capão Bonito II). E a  um 
regional chamado AEFACOT - Associação das Escolas Famílias Agrícolas do Centro - 
Oeste e Tocantins (Sede em Orizona - GO). Está vinculada também a uma organização 
nacional UNEFAB - União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil. Também 
vinculam-se a uma organização internacional AIMFR - Associação Internacional dos 
Movimentos Familiares de Formação Rural  ( Sede em Paris – França ). 

Podemos arriscar a afirmação de que a EFASIDRO contextualiza-se dentro das 
lutas dos assentados da Reforma Agrária pela sua resistência e suas lutas pelo 
desenvolvimento do seu território. Analisando um de seus documentos do Projeto 
Pedagógico, encontramos que a Escola  

 “...caracteriza-se por um projeto educativo no campo 
para o campo, com a Pedagogia da alternância, atendendo 
adolescentes e jovens filhos e filhas de Assentados, chacareiros, 
indígenas e quilombolas, Agricultores (as)  Familiares de  todo  
o Município  de  Sidrolândia  e  região”. 

Quem visita o assentamento Capão Bonito II, e conhece sua sede, fica 
impressionado pela arquitetura com resquícios do período da escravidão, e pelas 
imensas e centenárias mangueiras que dão sombra às pessoas que passam por ali. No 
meio deste lugar, localiza-se um conjunto simples contendo uma cozinha de pedra, 
alojamentos femininos e masculinos, banheiros, área específica para práticas de 
produção agroecológica, biblioteca, e um telecentro ainda inativo. Atende crianças 
vindas dos vários assentamentos da região, do 6º ao 9º ano. Ao todo, em 2010, 
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atendeu 67 educandos, com uma equipe de seis professores, coordenadora 
pedagógica, diretora, cozinheira, secretária.  

Segundo seu Gilberto, assentado, professor da escola vizinha, e defensor da 
proposta, orgulha-se em ter feito parte do processo de construção, desde 2004. Conta 
que, em 2005, começaram a se reunir em comunidade, e no final do ano, criaram 
comissões de trabalho com os membros da Associação Dr. Ricardo Brandão. E com 
toda a comunidade, voluntariamente, criaram e envolveram-se nas equipes de: 
trabalho de base, de construção e infra-estrutura, e de trabalho pedagógico. Em maio 
de 2006, o projeto entrou no Conselho Estadual de Educação (CEE), foi aprovado em 
julho, e as aulas começaram em agosto ainda daquele ano.  

Neste período inicial a própria comunidade assumiu alimentação das crianças, 
os consertos, pinturas, e toda infra-estrutura básica. Aos poucos, foram conseguindo 
apoio do poder púbico, e  suprindo as demais  necessidades. 

Este processo de parceria entre educandos, família, educadores, comunidade, 
mostra o sentido de construir uma escola na perspectiva da Educação do Campo, onde 
os vínculos e o compromisso com a Escola estão presentes desde sua criação e 
concepção teórica-metodológica. 

Assim a Proposta das Escolas Família Agrícola, com destaque para a Pedagogia 
da Alternância, faz parte do conjunto da Educação do Campo, desde sua origem. Veja 
que 

 “...neste contexto, esta proposta procura responder a 
necessidade da construção de alternativas que respondam a 
demanda de escolarização dentro da própria localidade, 
evitando retirar estudantes do campo para estudarem na 
cidade. No Brasil, as EFAs surgem a partir de 1969, com o Padre 
Humberto Pietogrande, pertencente a Companhia de Jesus 
(jesuítas), que percebeu a necessidade da Pedagogia da 
Alternância, no Espírito Santo, local da missão dos jesuítas, 
devido ao enorme êxodo rural e à mão-de-obra não qualificada 
da maioria dos migrantes alemães e italianos desta região 
(GIANORDI, 1980; PESSOTI, 1978). Funda-se assim, o MEPES 
(Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo), com 
inspiração no modelo italiano que se denominava de Escolas 
Famílias Agrícolas. O Espírito Santo foi o berço das primeiras 
experiências concretas da Pedagogia da 
Alternância”(NASCIMENTO, 2004). 

Construir uma escola nestes parâmetros, confirma que  

“...o encontro entre escola e Movimento pode ser 
compreendido como uma ação que vira a escola de ponta-
cabeça, mas para mantê-la firme em suas próprias raízes 
históricas” (CALDART, 2000).  
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Cabe, também, fazer alguns destaques do Estatuto da AEFAS- Associação da 
Escola  Família Agrícola, criada em 08/02/2006, que é a entidade mantenedora da 
EFASIDRO. Destacamos alguns pontos que explicitam com bastante ênfase sua 
proposta e concepção político-metodológica. Vejamos: 

“(...) f) Educar para a consciência ecológica, buscando 
praticas agrícolas, alternativas viáveis, sustentáveis e de baixo 
impacto ambiental. g) Estimular e apoiar “A Agricultura 
Familiar”  buscando incorporar novas culturas economicamente 
viáveis e ecologicamente sustentáveis para a região, 
respeitando a cultura, as tradições e os conhecimentos 
acumulados dos (as) trabalhadores (as)”.  

Esse texto traz a concepções fundamentais do movimento agroecológico, no 
sentido de construir conhecimentos específicos a partir de cada realidade, a partir dos 
conhecimentos historicamente construído pelos camponeses. 

O próximo objetivo traz ênfase na escola como espaço dos movimentos 
populares do campo, de onde oriundos seus educandos:  

“(...) k) Tornar a EFA um centro de referencia, de 
promoção e desenvolvimento do meio rural, criando espaços 
para atividades diversas dos movimentos populares do campo, 
promover cursos para atividades de aprimoramento e 
capacitação dos agricultores (as) trabalhadores (as) rurais e ex-
alunos (as)”. 

E, finalmente, o espaço da escola como um sentido de reconstrução de novas 
relações sociais e humanas entre a classe trabalhadora: 

“(...) m) Lutar contra toda forma de preconceito racial, 
social, de gênero e geração, buscando a construção de uma 
sociedade justa e solidária”. 

Aqui convém ressaltar que toda a proposta da EFASIDRO organiza-se no sentido 
de fortalecer a agroecologia, pois a Revolução Verde, teve e tem impactos intensos no 
cotidiano dos camponeses, afinal 

“um dos maiores roubos que a agricultura das 
multinacionais fez com os camponeses foi roubar-lhe séculos 
de conhecimentos que foram transmitidos de pai para filho, 
durante várias gerações, em especial através da fala (tradição 
oral) e da experiência (aprendizagem da prática e do 
ensino)”(GUTERRES, 2006, p. 131).  

 Em relação aos hábitos alimentares, dados estimam que “os povos antigos se 
alimentavam com 1500 espécies de plantas, os povos indígenas das Américas 
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utilizavam como alimento em torno de 1112 espécies de plantas. Atualmente 95% dos 
alimentos que consumimos no planeta derivam de 30 tipos de plantas” (MMC 2009). 

Por isso que para compreender esse processo, utilizamos o conceito de 
agroecologia, que implica entende-lo:  

“foi assim cunhado para demarcar um novo foco de 
necessidades humanas, qual seja, o de orientar a agricultura à 
sustentabilidade, no seu sentido multidimensional. Num sentido 
mais amplo, ela se concretiza quando, simultaneamente, 
cumpre os ditames da sustentabilidade econômica (potencial de 
renda e trabalho, acesso ao mercado), ecológica (manutenção 
ou melhoria da qualidade dos recursos naturais e das relações 
ecológicas de cada sistema), social (inclusão das populações 
mais pobres e segurança alimentar), cultural (respeito as 
culturas tradicionais), política (organização para a mudança e 
participação nas decisões) e ética (valores morais 
transcendentais)” (EMBRAPA, 2006). 

Segundo documento elaborado pelo governo brasileiro e pela sociedade civil 
para a Cúpula Mundial de Alimentação, órgão ligado à FAO, no ano de 1996, 

“a Segurança Alimentar e Nutricional significa garantir, 
a todos, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, 
em quantidade suficiente, de modo permanente e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com 
base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, 
para uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento 
integral da pessoa humana”. 

Em relação às organizações da sociedade civil, o direito a alimentação passa 
fundamentalmente pelos direitos dos povos do campo de decidir o seu direito, que 
implica condições objetivas, de produzir alimentos. Na “Declaração pela Soberania 
Alimentar dos Povos”, organizada por grupos e comunidades camponesas, organizadas 
em movimentos sociais na América Latina, enfatiza esse direito, pois  

“a Soberania Alimentar é o direito de cada povo de definir suas 
próprias políticas agropecuarias, e em materia de alimentação, 
de proteger e regulamentar a produção agropecuaria nacional e 
o mercado doméstico com objetivo de alcançar metas de 
desenvolvimento sustentáveis, de decidir em que medida 
querem ser autosuficientes” 

( Declaración sobre la Soberanía Alimentaria  de los Pueblos,  por 
Vía Campesina y otros) 

 

2.4 OBJETIVOS DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 
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Objetivo da Pedagogia da Alternância nas escolas de assentamento tem por finalidade, 
entre outros: integrar escola-família-comunidade através de intercambio de saberes; 
possibilitar um maior espaço para o trabalho pedagógico (agropecuário, limpeza, 
artesanal, etc) tanto na escola quanto na família, aplicando o conhecimento científico 
adquirido; permitir uma melhor compreensão da realidade através da pesquisa; 
ampliar o leque de conhecimentos dos alunos, através de visitas a outras realidades; 
possibilitar a continuidade da escolaridade dos jovens do assentamento mantendo o 
vínculo com a prática agrícola e as lutas desenvolvidas pela família e comunidade. 
Organiza-se então: 

 Tempo escola: é o tempo que o educando passa na escola, com aulas práticas e 
teóricas. Organizam-se para cumprir as tarefas para o bom funcionamento da 
escola, como limpeza dos quartos, dormitórios, louça, biblioteca, salas.  
Planejam atividades de lazer, como noites culturais, mística, esportes. Realizam 
avaliação semanal. Além disso, realizam trabalhos como capinar a roça, plantar, 
observar ou manusear os animais com ajuda dos educadores, e manter as áreas 
experimentais ou unidades demonstrativas. Como exemplo minhocario, 
adubação verde, construção de piquetes para pastagem dos animais, e outros. 

 Tempo família (ou tempo comunidade): é o tempo em que os educandos vem 
para a convivência com a família. Realizam as atividades de pesquisa indicadas 
pelos educadores, com entrevistas, leituras. Participam da vida comunitária, 
entrevistam pessoas, observam a vida onde moram. E cultivam os valores na 
vida familiar, contribuem nas tarefas da família, desenvolvem trabalhos como 
horta, fabricação artesanal de insumos, experimentos, diálogos com a 
comunidade do entorno, entre outros. 

2.5 INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

São estes instrumentos ferramentas importantes que complementam o processo de 
ensino-aprendizagem. Entre eles: 

a) Caderno da Alternância: é o caderno onde a família escreve para a escola a 
avaliação que faz do acompanhamento ao educando durante a semana. Avalia seu 
desenvolvimento, dificuldades, e também envia recados para a escola. 

b) Caderno da Realidade: é um instrumento onde os alunos podem escrever o 
resultado de suas pesquisas e observações, ou a sua realidade quando saem da escola. 

c) Viagens de Estudo: é uma viagem em que os educandos vão a determinado lugar 
para aprender novidades, compartilhar conhecimentos, vivenciar seus conhecimentos 
teóricos e comparar com a realidade. As viagens são importantes também para o 
grupo se conhecer melhor, e ainda estreitar os laços de amizade. Os temas 
despertados durante a viagem também poderão servir de conteúdo para serem 
trabalhados em sala de aula. 

d) Acompanhamento Personalizado: é o acompanhamento individual que é realizado 
pelos educadores e monitores a cada educando, segundo suas necessidades. Existe 
para que se construa um processo de conhecimento entre educando e educadores, 
para que saibam juntos quais os maiores desafios que estão para serem superados, 
desde o campo pedagógico até o campo do nível das relações humanas. 
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e) Setores de Trabalho: em uma escola agrícola é fundamental que se organize em 
setores para cumprir as necessidades da vida em coletivo, especialmente da vida 
camponesa, com suas múltiplas exigências quanto aos cuidados cotidianos com a 
produção de alimentos e a organização do espaço local. Os educandos realizam os 
trabalhos práticos na escola, no que se refere a limpeza dos quartos, cuidados com 
suas roupas e pertences, limpeza da louça, pátios, salas de aula, e outros. 

f) Grupos de Trabalho: além disso, realizam em grupos, trabalhos como capinar a roça, 
plantar, observar ou manusear os animais com ajuda dos educadores, e manter as 
áreas experimentais ou unidades demonstrativas. Como exemplo, minhocário, 
adubação verde, construção de piquetes para pastagem dos animais, e outros. 

g) Visita às famílias: é uma das formas de aproximação entre escola e família.  Permite 
que a escola possa fazer um acompanhamento melhor a partir da realidade individual 
de cada educando. Também um momento de dialogar sobre a conjuntura local e 
ampliar a visão de mundo. A escola vai à campo, no experimento onde os educandos 
estão desenvolvendo suas experimentações práticas, resultantes de seus estudos 
teóricos. 

3 Considerações Finais 

 Entre avanços e limites, a EFASIDRO tem contribuído para efetivar a Reforma 
Agrária no estado de Mato Grosso do Sul. 

Torna-se importante destacar também que a EFASIDRO possui um Plano de Formação, 
que desde ele, os educadores reúnem-se semanalmente para preparar os conteúdos e 
métodos de trabalho, com caráter interdisciplinar, tendo como pressuposto 
fundamental contribuir para processos de transição para a agroecologia. A educação 
da atual geração, em bases agroecológicas, poderá contribuir em muito para 
mudanças profundas no modelo de produção agrícola.  

  Outro ponto que geralmente é um desafio de todo o universo da educação, é o 
sistema de avaliação. A avaliação aqui é construída como um processo, permanente. 
Abrange todos os envolvidos, como pais, comunidade, educandos, educadores, 
funcionários, assembleias, e outros.  A auto-avaliação é realizada semanalmente, toda 
sexta-feira antes de voltar para casa. É nela que o educando faz um esforço para 
melhorar o relacionamento, disciplinar as normas de comportamento, avaliar a 
convivência coletiva, sugerir melhoras para o ensino, e enfim, falar, opinar sobre todos 
os assuntos, inclusive sobre o método de aula dos educadores. Entre os instrumentais 
utilizados estão: avaliações escritas, experimentações na propriedade e nas 
comunidades, pesquisas com comunidades e família, execução das tarefas acordadas 
previamente, participação em sala de aula, relacionamento coletivo, disciplina 
individual, respeito as normas de convivência, participação nos grupos de trabalho e 
na organicidade da escola. 

A mantenedora oficial é a AEFAS (Associação da Escola Família Agrícola de Sidrolândia). 
Esta associação é composta por membros da comunidade. As famílias contribuem com 
alimentos produzidos nos lotes, doação de ferramentas, sementes. É bastante comum 
chegarem produzidos pelas famílias dos estudantes. Os órgãos públicos, embora com 
limitações, como Prefeitura, Estado, Ministério de Desenvolvimento Agrário, 
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contribuem com pagamento de professores, parte da alimentação, aquisição de alguns 
bens, e algumas outras despesas. 

A EFASIDRO mantém autonomia pedagógica, e participação coletiva, à serviço da 
construção da agroecologia e do compromisso com o desenvolvimento da Reforma 
Agrária na sua plenitude. 
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA ATUAR EM INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS NÃO ESCOLARES 

Vânia Lima de Almeida286 

teca_lima31@yahoo.com.br  

RESUMO 

Essa pesquisa teve por objetivo investigar como os pedagogos que atuam em 
Instituições Sociais Não Escolares de atendimento à infância e adolescência analisam a 
formação recebida no curso de Pedagogia. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de 
campo, de natureza qualitativa, tendo como instrumento a entrevista com roteiro 
semi-estruturado que foi aplicada junto a cinco pedagogas dessas Instituições para 
levantar dados empíricos sobre o trabalho que desenvolvem, as limitações e 
dificuldades enfrentadas, bem como as contribuições do curso de Pedagogia para 
atuar em contextos não escolares. Os resultados evidenciam que as pedagogas não 
tiveram formação inicial para atuar no contexto não escolar, embora muitas tenham se 
formado recentemente. Dessa forma, parece pertinente destacar que as limitações e 
dificuldades são enfrentadas no dia a dia, pois a aprendizagem se faz na prática 
profissional, embora as mesmas não tenham clareza sobre as atribuições que a função 
requer. Diante destas constatações, é preciso colocar em discussão a formação do 
pedagogo na atualidade que sinaliza para uma preparação para atuar também no 
espaço não escolar. E os cursos de Pedagogia, de uma maneira geral, ainda não estão 
preparados para lidar com as questões da prática educativa que se desenvolve para 
além dos muros escolares, tornando-se urgente que repensem suas propostas 
formativas.  

 
Palavras-Chave: 1) Educação. 2) Formação de Professores. 3) Pedagogia Social. 
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INTRODUÇÃO 

O curso de Pedagogia tem se constituído como o lócus de preparação do 
Pedagogo para atuar em novos contextos educacionais, porém, ainda de forma 
embrionária, vai redefinindo sua proposta de formação. Essas mudanças curriculares 
do curso de Pedagogia fazem parte de uma ampla, longa e discutida reforma na 
organização dos cursos de graduação e na formação dos profissionais da educação no 
Brasil, iniciada após a aprovação da LDB 9394/96. 

A aprovação das Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, em 2005, 
alteraram de forma significativa o processo de formação do pedagogo ao romper com 
a estrutura dos currículos mínimos vigente até então, ao possibilitar a flexibilização e 
inovações nos projetos institucionais, possibilitando diversidade e diversificação de 
projetos e acentuando o debate sobre a formação e trabalho do pedagogo em 
diferentes contextos educacionais.  

Os pedagogos passaram a atuar em espaços não escolares, ou seja, além dos 
muros da escola. Com isso, este profissional necessita rever suas posturas e 
conhecimentos e o curso de Pedagogia precisa oferecer condições e um bom suporte 
teórico para que este pedagogo atue com segurança neste novo cenário. 

O pedagogo que atua nas Instituições não escolares também é chamado de 
Educador Social. Wegner (2008) afirma que o educador social é um profissional versátil 
que exerce atividades em diferentes contextos sociais, onde estes profissionais 
buscam lutar contra as desigualdades sociais. 

O trabalho do pedagogo em espaços não escolares está relacionado à 
socialização do indivíduo e ao trabalho social, com enfoque pedagógico, direcionado 
ao atendimento a necessidades humano sociais, desenvolvido por equipe 
multidisciplinar da qual participa o Educador Social, como profissional da Pedagogia 
Social (MACHADO, 2008?). De acordo com esta autora, a atuação deste profissional se 
define pelo caráter de atuação social, em função de seu trabalho, e pelo caráter 
interventivo de sua ação. 

Nesse sentido, Silva (2006, p. 11) assinala que: 
As práticas dos educadores constituem possibilidades de 
aprendizagem e conhecimento desde que não dissociem 
ação e reflexão. Por isso, é premente a necessidade e a 
importância de avaliar, discutir, repensar e socializar os 
objetivos buscados, os modos de agir, as dificuldades 
enfrentadas e os resultados encontrados. 

Conforme o autor, essas práticas possuem como característica a ausência de 
um currículo definido, volta-se para vivências e experiências formativas de crianças, 
jovens, adultos e idosos, sendo que as ações e experiências ocorrem em espaços e 
tempos mais flexíveis, não restritos aos fixados por órgãos reguladores. 
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Conforme este autor, a partir dos anos de 1990 as práticas sócio-educativas 
passaram a ser oferecidas para uma gama diversificada de públicos, mas 
especialmente para crianças e jovens provenientes de contextos socioculturais com 
baixo poder aquisitivo, por diferentes segmentos da sociedade (poder público, 
sociedade civil, ONGs, entre outros). 

A atuação do educador social resulta, então, do desenvolvimento de formas de 
abordagens às crianças e adolescentes, principal objetivo pedagógico, através da 

construção de vínculos fortes, significativos e duradouros, conforme aponta Oliveira 
(2007, p. 147): 

Até hoje, para os educadores sociais, o sucesso do 
trabalho se mede pela qualidade desse vínculo. 
Atividades educativas, parte importante desse processo, 
funcionam não só como experiências coletivas 
fundamentais, mas como um meio para fortalecer o 
vínculo com os jovens e adquirir influência em suas vidas.  

A atuação do pedagogo em vários espaços não escolares, quando não bem 
definida pode acarretar um impasse sobre sua prática pedagógica já que em certos 
casos o pedagogo acaba por assumir funções que pertencem a outras formações. Por 
isso, o trabalho que o pedagogo desempenha em espaços não escolares gera dúvida e 
pede análise, tendo em vista que são várias as atividades direcionadas para o processo 
educativo e o pedagogo deve estar consciente de sua identidade profissional sem 
perder seu principal foco, a ação educativa (CAVALCANTE; SCHARAN; ORZECHOWSKI, 
2009).      

Libâneo (2002), por sua vez, ressalta que na sociedade, e em seus vários 
ambientes, desponta a necessidade de disseminar e internalizar saberes e modos de 
ação (conceitos, habilidades, conhecimentos, atitudes, procedimentos), possibilitando 
aos pedagogos espaços de trabalho fora do âmbito escolar. 

 Por isso, o curso de Pedagogia precisa oferecer a esse profissional uma base 
teórico-científica, uma qualificação para atuar em vários campos educativos, dentro e 
fora do sistema formal, visando atender as demandas sócio-educativas. Como bem 
assinala Fireman (2006), é necessário que o pedagogo detenha conhecimento 
científico, filosófico e técnico-metodológico que o habilite para atuar de forma 
adequada na realidade em que se insere.  

Conforme esta autora, a formação do pedagogo para o exercício de práticas 
educativas em contextos socioculturais não se dá apenas na formação inicial. Embora a 
graduação deva abordar conteúdos que sejam a base para uma formação continuada, 
cabe ao pedagogo atualizar-se em áreas que queira atuar. 

Machado (2006) referenda a necessidade de aprofundar discussões, ampliar o 
domínio de conhecimentos teóricos e investir em pesquisas nessa área que se 
constitui, na atualidade, um dos desafios à formação do pedagogo, e, principalmente, 
transformar-se em alternativa à superação de práticas e intervenções sócio-
educacionais determinadas pelo senso comum e pela cultura escolar, ou seja, práticas 
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que, apesar de desenvolvidas em outros contextos, são organizadas conforme o 
modelo escolar.  

Portanto, este trabalho teve como objetivo analisar como o pedagogo avalia a 
formação recebida e qual a contribuição dessa formação para sua inserção profissional 
em Instituições Sociais Não Escolares de atendimento à infância e adolescência. Para 
tanto, identificamos a presença do pedagogo nessas instituições, a formação recebida, 
o tempo de atuação e as atividades que desenvolvem nesses espaços. 

A constituição desse novo campo de trabalho poderá trazer profundas 
mudanças tanto para a formação desse profissional quanto para a prática profissional 
que necessita de uma base teórico-metodológica de referência para sustentar 
propostas de intervenção que priorizem a garantia dos direitos sociais e a cidadania 
aos sujeitos excluídos e marginalizados. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com a finalidade de verificar o espaço de atuação do Pedagogo em Instituições 
Sociais Não Escolares e o que estes profissionais pensam a respeito do trabalho que 
desempenham, assim como as contribuições que receberam em sua formação para 
atuar nesta área, esta pesquisa teve início com o levantamento bibliográfico em livros, 
periódicos e relatórios de encontros, simpósios, seminários e congressos, bem como 
leitura e discussão dos textos através da participação no grupo de estudo, com a 
finalidade de compreender a trajetória e as discussões sobre o curso e a formação do 
pedagogo e as implicações dessa formação para a atuação no espaço não escolar.  

Para recolher as informações que permitissem a análise das atividades 
desenvolvidas pelo pedagogo em Instituições Sociais Não Escolares de atendimento à 
infância e adolescência e relacionar sua formação ao espaço que vem surgindo no 
mercado de trabalho, foi realizado um estudo de campo, com abordagem qualitativa. 
Conforme Gonsalves (2003), este tipo de pesquisa pretende buscar a informação 
diretamente com a população pesquisada, ou seja, o pesquisador precisa ir ao espaço 
onde o fenômeno ocorre - ou ocorreu - e reunir um conjunto de informações a serem 
documentadas. 

O instrumento selecionado para a coleta de dados foi à entrevista com roteiro 
semi-estruturado. Para Gil (1999), ela proporciona o aprofundamento das questões 
propostas, ressaltando a interação entre os sujeitos envolvidos. A entrevista foi 
realizada junto aos pedagogos que atuam nessas Instituições para conhecer o trabalho 
que desenvolvem, as limitações e dificuldades enfrentadas, bem como as 
contribuições do curso de Pedagogia para atuar em contextos não escolares. O campo 
da pesquisa foi as Instituições Sociais Não Escolares localizadas em dois municípios de 
Mato Grosso do Sul. 

Após este mapeamento das instituições e identificação dos pedagogos que 
atuam nestes espaços, passamos à construção do instrumento, ou seja, a elaboração 
do roteiro semi-estruturado para a realização da entrevista junto aos pedagogos que 
atuam nessas Instituições. 
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Para iniciarmos a etapa de coleta de dados, entramos em contato, por telefone, 
com os pedagogos para convidar a participar do estudo. Inicialmente, explicamos os 
objetivos da pesquisa e a importância das informações que seriam coletadas e 
pedimos a permissão para a realização das entrevistas.  

Selecionamos cinco pedagogos que atuam em Instituições Não Escolares, três 
do município A, sendo uma do CRAS II Extensão, uma do CRAS III e uma do CREAS. No 
município B foram selecionadas duas pedagogas, sendo uma do CRAS e uma do PETI. O 
critério para a seleção das participantes foi ter cursado Pedagogia numa Instituição 
Pública. 

Após o aceite, agendamos o local e o horário das entrevistas de modo que não 
atrapalhasse o andamento do trabalho na Instituição. A maioria (quatro) das 
entrevistas ocorreu no próprio local de trabalho das pedagogas. Apenas uma 
entrevista foi realizada na residência da entrevistada por solicitação da mesma. Todas 
as entrevistas tiveram duração média de vinte a trinta minutos, e foram gravadas com 
a autorização das participantes deste estudo. Antes de iniciarmos a entrevista, as 
pedagogas assinaram o termo de consentimento informado autorizando o uso das 
informações fornecidas. 

As entrevistas foram transcritas na íntegra e, posteriormente, foram 
organizadas e sistematizadas com base em três eixos definidos a partir da análise do 
material. Essas informações nortearam as reflexões em torno da trajetória e as 
discussões sobre o curso e a formação do pedagogo, bem como as possíveis propostas 
dele decorrentes. 

O MAPEAMENTO DAS INSTITUIÇÕES NÃO ESCOLARES DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA. 

Como o objetivo de nosso trabalho foi analisar como o pedagogo avalia a 
formação recebida e qual a contribuição dessa formação para sua inserção profissional 
em Instituições Sociais Não Escolares de atendimento à infância e adolescência, a 
realização dessa investigação teve como ponto de partida os dados levantados por 
Mendes e França (2010) que serviram de base para a identificação dos pedagogos que 
atuam em Instituições Não Escolares de atendimento à infância e adolescência nos 
municípios pesquisados: Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social/CREAS, Centro de Referência de Assistência Social/CRAS, Casa de Acolhimento 
Institucional e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/ PETI.           

Apresentaremos, a seguir, os dados obtidos com as entrevistas realizadas com 
as cinco pedagogas participantes do estudo. Os dados foram organizados a partir dos 
seguintes eixos temáticos: 1. O trabalho que o pedagogo desempenha nas Instituições 
Sociais Não Escolares de atendimento à infância e adolescência, bem como as 
atribuições inerentes a esse trabalho; 2. Os conhecimentos que são necessários para 
desenvolver este trabalho; 3. A avaliação sobre o curso de Pedagogia e as 
contribuições para a atuação nestas Instituições, bem como as sugestões para a 
formação desse profissional na atualidade.  
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a) O trabalho que o pedagogo desempenha nas Instituições Sociais Não Escolares de 
atendimento à infância e adolescência, bem como as atribuições inerentes a esse 
trabalho. 

De acordo com Gohn (2006), existem algumas lacunas quanto ao trabalho que 
o pedagogo pode desempenhar nas Instituições Sociais Não Escolares, pois, segundo 
esta autora, não existe uma definição das atividades que este profissional pode 
desempenhar nestas instituições.   

Segundo Paula e Machado (2009), os pedagogos geralmente são formados para 
atuar em ambiente escolar, na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental e acabam não sendo capacitados para atuar em Instituições Sociais Não 
Escolares mesmo que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais apontem a 
necessidade do Pedagogo nestes espaços. Porém, conforme as autoras, o documento 
não deixa claro como deverá ocorrer esta formação e qual será a sua finalidade 
educativa.  

Nas respostas obtidas sobre o trabalho que desempenham ficou evidente que 
as pedagogas têm pouca informação sobre as atividades que deveriam desenvolver. 
Isso pode ser constado nas seguintes afirmações das pedagogas: 

[...] eu coordeno aqui [...], faço as execuções das ações, 
monitoro tudo isso, os projetos, os programas, os cursos 
oferecidos. (Pedagoga 4) 

Wegner (2008) assinala que as funções e as habilidades da profissão de 
educador social estão sendo descritas e identificadas ao longo da consolidação desta 
profissão, pois a mesma tornou-se legal muito recentemente, necessitando ainda ser 
pensada para dar os parâmetros necessários para o melhor desempenho destes 
profissionais. 

Podemos observar que o mapeamento dos profissionais nas instituições 
pesquisadas evidenciou a presença de pedagogos em quase todas as instituições. Isso 
mostra que há inserção desse profissional nesses diferentes espaços, embora suas 
atribuições não estejam claramente definidas ou regulamentadas, conforme podemos 
constatar no seguinte depoimento: 

[...] bem, atualmente estou desempenhando o papel de Técnica 
em Assistência Social. (Pedagoga 2)  

Nesse caso, as atividades que desenvolvem tendem a acompanhar o 
procedimento dos demais profissionais (psicólogos e assistentes sociais), conforme 
assinala Machado (2008), ao apontar que a atuação deste profissional se define pelo 
caráter de atuação social, em função de seu trabalho, e pelo caráter interventivo de 
sua ação. 
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 Entretanto, a atuação do pedagogo em espaços não escolares, quando não 
bem definida pode acarretar um impasse sobre sua prática pedagógica já que em 
certos casos o pedagogo acaba por assumir funções que pertencem a outras 
formações. Por isso, o trabalho que o pedagogo desempenha em espaços não 
escolares gera dúvida e pede análise, tendo em vista que são várias as atividades 
direcionadas para o processo educativo e o pedagogo deve estar consciente de sua 
identidade profissional sem perder seu principal foco, a ação educativa (CAVALCANTE; 
SCHARAN; ORZECHOWSKI, 2009).   

b) Os conhecimentos são necessários para desenvolver este trabalho. 

Para desenvolver o trabalho nestas instituições os pedagogos devem dispor de 
alguns conhecimentos necessários que, segundo Wegner (2008), são a formação 
universitária e o que ela chama de conhecimentos gerais e os específicos que estão 
relacionadas à formação continuada na área em que se está atuando. Ainda segundo 
esta autora, tanto a formação universitária como a continuada para os profissionais da 
educação social devem aliar a teoria a prática, pois uma complementa a outra. 

Gohn (2006) complementa afirmando que esses profissionais devem realizar 
um levantamento da vida cotidiana de grupos e indivíduos e, a partir delas, criar 
mecanismos para solucionar as carências e necessidades encontradas, pois os 
caminhos percorridos, as metas, os problemas levantados estão em constantes 
mudanças. Desse modo, os mecanismos criados têm um “[...] alto grau de 
provisoriedade, pois o dinamismo, a mudança, o movimento da realidade segundo o 
desenrolar dos acontecimentos, são as marcas que singularizam a educação não 
formal” (GOHN, p. 32, 2006). 

Os dados coletados nas entrevistas demonstram a preocupação das pedagogas 
em conhecer a realidade da comunidade em que estão trabalhando, assim como a 
necessidade da formação acadêmica para atuar em Instituições Sociais Não Escolares. 
As pedagogas registraram os conhecimentos necessários para desenvolver seu 
trabalho em espaços não escolares e afirmaram que: 

Ter formação acadêmica e conhecimento da clientela, do 
público alvo, você tem que conhecer qual a clientela que vai 
trabalhar [...]. (Pedagoga 5). 

Em alguns relatos, as pedagogas ressaltaram também a necessidade de 
conhecer a legislação da Assistência Social, citando a importância de ter o 
conhecimento desta área para melhor desenvoltura no trabalho que realizam: 

Primeiramente conhecer o SUAS (Sistema Único da Assistência 
Social). É o SUAS que normatiza, regula e universaliza o direito 
dos cidadãos, através de ações sócio-assistenciais. (Pedagoga 2) 

Analisando o depoimento destas pedagogas é possível constatar que há 
necessidade não somente da formação acadêmica como forma de assegurar um bom 
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desempenho profissional, mas também ter o conhecimento do meio em que se está 
trabalhando, além do conhecimento de outras áreas como da Assistência Social. 

 

c) A avaliação sobre o curso de Pedagogia e as contribuições para a atuação nestas 
Instituições, bem como as sugestões para a formação desse profissional na 
atualidade. 

As pedagogas também avaliaram seus respectivos cursos e afirmaram que os 
mesmos não contribuíram para a atuação em Instituições Sociais Não Escolares. 
Algumas, por já estarem formadas há muito tempo, entre 30 e 36 anos, e as demais, 
mesmo que formadas recentemente, também apontaram não ter recebido a 
contribuição do curso para atuar nestas Instituições:  

Deu uma base, né? Mas faltou muito para trabalhar nesse 
campo [...] na época em que estudei deu apenas uma base. 
(Pedagoga 1) 

 

Garcia e França (2009) ressaltam a importância de o curso de Pedagogia 
desenvolver pesquisas e estudos na área da Pedagogia Social de modo que venham a 
favorecer o saber teórico nesta área, como também o desenvolvimento de propostas 
sócio-educativas que venham a alcançar “os sujeitos da educação social nos objetivos a 
que se propõe” (GARCIA; FRANÇA, p. 7, 2009). 

Além dos estudos e pesquisas na área da Pedagogia Social propostos pelas 
autoras acima, cabe ainda ao curso de Pedagogia incluir em sua grade curricular novas 
disciplinas, práticas e estágios para que, dessa maneira, o trabalho do futuro pedagogo 
nas instituições em que venham a fazer parte possa atender as necessidades 
encontradas de forma satisfatória, afirma Machado (2009). 

Em relação às práticas na educação não escolar Moura (2006) afirma que estas 
estão cada vez mais sendo executadas através de estágios e justifica afirmando que 
“[...] A formação acadêmica oferecida geralmente tende a estar prioritariamente mais 
voltada para o contexto escolar do que os espaços não escolares [...]” (MOURA, 2006, 
p. 233). 

Diante desta afirmação, Moura (2006) conclui que a formação deste educador 
(a), quando realmente existe, realiza-se em serviço, onde o mesmo é coordenado por 
profissionais de áreas distintas que possuem visões diferentes de mundo e sociedade, 
o que pode fragmentar “[...] a possibilidade de uma prática efetiva de mudança social, 
ou na melhor das hipóteses, esta multidisciplinaridade pode contribuir na 
sistematização de um trabalho que busca aproximação com uma visão mais integral 
dos sujeitos e do ambiente.” (MOURA, 2006, p. 233). 

Machado (2009), em seu trabalho “Pedagogia Social no Brasil: Políticas, Teorias 
e Práticas em Construção”, declara que em análise realizada no currículo de quatorze 
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cursos de pedagogia disponíveis na internet, todos já possuem disciplinas específicas 
para a educação não formal. Esse pode ser considerado, sem dúvida, indício de que 
algo está se fazendo nos cursos de Pedagogia. 

As participantes deste estudo também deram sugestões para o curso de 
Pedagogia e salientaram a importância de uma disciplina que referenciasse a legislação 
da Assistência Social e a Educação Social, pois ambas seriam importantes para auxiliar 
melhor os educadores sociais. 

 [...] Gostaria que colocasse na grade a questão da Educação 
Social [...] das leis da Educação Social, do Assistente Social, 
buscaria na grade da Educação Social o que poderia inserir e 
retirar da Assistência Social e colocar na Pedagogia [...]. 
(Pedagoga 5). 

Após estes relatos, vale ressaltar que o curso de Pedagogia da UFMS/CPAN 
recentemente passou por uma reformulação e vem contribuindo para que o 
profissional formado nesta Instituição possa atuar em espaços não escolares: 

Uma característica desse curso é a ênfase na formação do pedagogo para atuar 
em espaços não escolares (abrigos, hospitais, programas sociais, entre outros) através 
de desenvolvimento de ações voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade [...] O curso propõe ainda, áreas de aprofundamento em 
que os acadêmicos deverão buscar complementação de sua formação [...]. Dentre 
essas áreas está a Pedagogia Social [...] (GARCIA; FRANÇA, 2009, p. 9). 

Ainda segundo Garcia e França (2009), é necessário o levantamento de 
questões para que se possa “[...] avaliar as iniciativas e trocar experiências em busca 
da formação do profissional da educação a partir do curso de pedagogia para atuar em 
espaços educativos não escolares para atender as exigências da sociedade 
contemporânea” (GARCIA; FRANÇA, 2009, p. 10).  

CONCLUSÃO 

Neste estudo, o propósito foi analisar como o pedagogo avalia a formação 
recebida e qual a contribuição dessa formação para sua inserção profissional em 
Instituições Sociais Não Escolares de atendimento à infância e adolescência. As 
pedagogas entrevistadas, devido à formação recebida que não tratou da atuação fora 
do espaço escolar, apontaram a necessidade de se ter uma base teórico-científica e 
conhecimento do trabalho na área social para atuar nesses espaços. Para contornar 
essa limitação, essas profissionais recorriam à capacitação e estudos na área da 
Assistência Social e procuravam, também, adquirir experiência no seu dia a dia. 

Os dados revelaram que as atividades desenvolvidas por essas profissionais 
estão relacionadas diretamente à gestão/coordenação e também ao trabalho direto 
com a população atendida. 
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Os resultados indicam que essas profissionais não têm clareza das atividades 
que desenvolvem, o que pode acarretar dúvidas sobre o trabalho a ser realizado. 
Portanto, esse pedagogo necessita ter conhecimento da sua identidade profissional 
para atuar com qualidade nestas Instituições.  

Desse modo, há urgência na qualificação desses profissionais para atuar nos 
espaços não escolares. Portanto o curso de Pedagogia necessita rever suas propostas 
de formação no sentido de garantir que o pedagogo tenha contato com os 
conhecimentos necessários para atuar também nos espaços não escolares, mediante a 
criação de propostas formativas que se voltem para a preparação adequada deste 
profissional. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo entender como se deu a constitucionalização 
dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da contextualização 
histórica e conceitual do surgimento dos mesmos na órbita internacional. Para tanto, 
analisou-se os momentos em que se deu a evolução das dimensões de direitos ao 
longo da história, sem olvidar, contudo, da reconstrução e reafirmação dos valores dos 
direitos humanos que se fez necessária no período pós Segunda Guerra como resposta 
às atrocidades cometidas. E, enfim, ressaltou-se a importância de se constitucionalizar 
os direitos humanos no documento pátrio para concretização dos direitos 
fundamentais. O método empregado foi o dedutivo e indutivo, com a utilização de 
artigos científicos, material bibliográfico, legislação e sites da Internet. Do exposto, foi 
possível constatar a relevância da inserção dos direitos humanos na Constituição 
Federal de 1988 como forma de se alcançar a proteção e promoção do princípio da 
dignidade da pessoa humana a todos os brasileiros. 

 

Palavras - chave: Direitos Humanos; Constitucionalização; Direitos Fundamentais; 
Dignidade da Pessoa Humana. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de constitucionalização dos direitos humanos é extremamente 
importante no que se refere à concretização dos direitos fundamentais no Brasil. 
Entretanto, o estudo deste fenômeno somente foi possível a partir da contextualização 
histórica e conceitual do surgimento dos direitos humanos na órbita internacional. 

Para tanto, os fundamentos teóricos dos direitos humanos foram abordados no 
intuito de sedimentar o assunto. Dessa forma, conceituaram-se as dimensões de 
direitos levando-se em conta o contexto histórico e político, bem como as 
necessidades da população que ensejaram a evolução da proteção legal. 

Nesse passo, a questão da reafirmação dos valores dos direitos humanos foi 
abordada uma vez que a positivação legal não foi suficiente para proteger a vida e a 
dignidade do ser humano. 

O método utilizado foi o dedutivo, com as considerações particulares baseadas 
em argumentos gerais, como também se utilizou o método indutivo, quando da 
análise de decisões de casos concretos pelos tribunais. O material empregado na 
elaboração do trabalho foi jurisprudência, artigos, material bibliográfico, legislação, 
sites da Internet.  

2. AS DIMENSÕES DOS DIREITOS HUMANOS 

Para entender como se deu a constitucionalização dos direitos humanos, isto é, 
sua incorporação à Constituição, é preciso fazer uma contextualização histórica e 
conceitual do surgimento dos mesmos. 

De acordo com o doutrinador Ingo Wolfgang Sarlet (2010, p. 41) a “Magna 
Charta Libertatum” ou “Magna Carta de João Sem-Terra”, elaborada na Inglaterra no 
século XIII, é o principal documento encontrado para o estudo da positivação de 
direitos, mesmo que adstritos ao clero e a nobreza, como bem aventado por Fábio 
Konder Comparato (2008, p. 80):  

O sentido inovador do documento consistiu, justamente, no 
fato de a declaração régia reconhecer que os direitos próprios 
dos dois estamentos livres – a nobreza e o clero – existiam 
independentemente do consentimento do monarca, e não 
podiam, por conseguinte, ser modificados por ele.  

A “Magna Carta” promulgou direitos subjetivos aos governados tais como o 
“habeas corpus”, o devido processo legal e o direito de propriedade. Por conseguinte, 
importantes declarações de direitos foram formuladas, notadamente a “Petition of 
Rights” (1628), o “Habeas Corpus Act” (1679), e o “Bill of Rights” (1689) (COMPARATO, 
2008, p. 81-83). 
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Todavia, de acordo com Sarlet (2010, p. 43) a origem dos direitos humanos não 
pode ser atribuída à positivação de direitos nestes documentos ingleses, por não 
traduzirem o atual sentido dos direitos fundamentais. O fato é que em tais declarações 
os direitos e as liberdades careciam da supremacia e da estabilidade necessárias para 
vincular o Parlamento. 

Dessa forma, o marco inicial do surgimento dos direitos humanos deu-se com 
as lutas da classe burguesa pela queda do absolutismo monárquico representado pela 
nobreza. Nesse sentido, para Norberto Bobbio (2004, p. 24) a positivação dos direitos 
humanos advém da formação do Estado Moderno: 

No plano histórico sustento que a afirmação dos direitos do 
homem deriva de uma radical mudança de perspectiva, 
característica da formação do Estado moderno, na 
representação da relação política, ou seja, na relação 
Estado/cidadão ou soberano/súdito: relação que é encarada, 
cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não 
mais súditos, e não do ponto de vista do direito do soberano, 
em correspondência com a visão individualista da sociedade 
[…]. 

Nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari (2005, p. 280, grifo do autor) 
apresentou-se, a princípio, a forma mais liberal do Estado Moderno, o Estado Liberal: 

[...] o Estado Liberal, resultante da ascensão política da 
burguesia, organizou-se de maneira a ser o mais fraco possível, 
caracterizando-se como Estado mínimo ou o Estado-polícia, 
com funções restritas quase que à mera vigilância da ordem 
social e à proteção contra ameaças externas. Essa orientação 
política favoreceu a implantação do constitucionalismo e da 
separação de poderes, pois ambos implicavam o 
enfraquecimento do Estado e, ao mesmo tempo, a preservação 
da liberdade de comércio e de contrato, bem como do caráter 
basicamente individualista da sociedade. 

Neste contexto de Estado liberal, a Revolução Americana foi a primeira a tratar 
de direitos humanos na famosa Declaração da Virgínia (1776), como bem ilustrado por 
Comparato (2008, p. 50, grifo nosso):  

O artigo I da Declaração que “o bom povo da Virgínia” tornou 
pública, em 16 de junho de 1776, constitui o registro de 
nascimento dos direitos humanos na História. É o 
reconhecimento solene de que todos os homens são 
igualmente vocacionados, pela sua própria natureza, ao 
aperfeiçoamento constante de si mesmos. A “busca da 
felicidade”, repetida na Declaração de Independência dos 
Estados Unidos, duas semanas após, é a razão de ser desses 
direitos inerentes à própria condição humana. Uma razão de 
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ser imediatamente aceitável por todos os povos, em todas as 
épocas e civilizações. Uma razão universal, como a própria 
pessoa humana. 

A promulgação desta declaração foi de extrema importância, uma vez que 
impulsionou a luta pela proteção aos direitos do homem em outros países. Prova disso 
é a revolta da burguesia francesa contra o poder político do clero e da nobreza, 
estourando em 1789 a Revolução Francesa sob o lema “liberdade, igualdade e 
fraternidade”. 

Não se pode olvidar que a Revolução Francesa (1789) foi o ápice da garantia de 
direitos por meio da promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
na qual foi inscrita a primeira dimensão de direitos, consistente na garantia de direitos 
civis e políticos característicos do Estado Liberal, tais como liberdade, propriedade, 
segurança e igualdade perante a lei. 

Os direitos fundamentais, ao menos no âmbito de seu 
reconhecimento nas primeiras Constituições escritas, são o 
produto peculiar (ressalvado certo conteúdo social 
característico do constitucionalismo francês), do pensamento 
liberal-burguês do século XVIII, de marcado cunho 
individualista, surgindo e afirmando-se como direitos do 
indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como direitos 
de defesa, demarcando uma zona de não-intervenção do 
Estado e uma esfera de autonomia individual em face de seu 
poder (SARLET, 2010, p. 46-47). 

Enfim, as Declarações da Virgínia e dos Direitos do Homem e do Cidadão 
positivaram os direitos individuais, que na visão de Celso Lafer (1988, p. 126) são: 

[...] direitos inerentes ao indivíduo e tidos como direitos 
naturais, uma vez que precedem o contrato social. Por isso, são 
direitos individuais: (I) quanto ao modo de exercício – é 
individualmente que se afirma, por exemplo, a liberdade de 
opinião; (II) quanto ao sujeito passivo do direito – pois o titular 
do direito individual pode afirmá-lo em relação a todos os 
demais indivíduos, já que esses direitos têm como limite o 
reconhecimento do direito de outro. 

Como visto, trata-se de direitos inerentes a cada cidadão. Assim, nos dizeres de 
Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 3) os direitos de primeira dimensão somente serão 
assegurados nas situações em que o Estado e os cidadãos se abstenham de agir, trata-
se de garantias negativas. 

Contudo, antes de abordar com mais cautela a evolução das categorias de 
direitos humanos, cumpre salientar que no presente trabalho utilizar-se-á o termo 
“dimensão” para designá-las ao invés do termo “geração”, uma vez que esta expressão 
pode ensejar a falsa impressão de substituição gradativa de uma categoria por outra.  
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O fato é que a teoria dimensional, na visão de Sarlet (2010, p. 45-46), revela o 
caráter cumulativo do processo evolutivo e afirma a natureza complementar de todos 
os direitos. Ademais, corrobora sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito 
constitucional interno e na esfera do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Portanto, à medida que novas dimensões de direitos humanos surgem, as já 
existentes não desaparecem. Nesse sentido, Jorge Neto (2009, p. 39) acredita que, 
além da complementariedade, a dimensão consiste na perspectiva histórico-vertical 
dos direitos, ou seja, no aprofundamento dos direitos. 

Quanto às dimensões, a primeira consiste em direitos de cunho negativo, 
realizáveis no contexto de Estado Liberal que permite situações de favoritismos e 
desigualdades. Ocorre que estas situações associadas aos efeitos da revolução 
industrial como excesso de mão-de-obra, péssimas condições de trabalho e ínfima 
remuneração percebida pelo trabalhador, propiciam a formação da classe proletária. 
Souto Maior (2009, p. 247) elucida o contexto em se originaram as reivindicações dos 
operários perante a classe industrial, a burguesia e o clero: 

É relevante lembrar que a consagração jurídica de liberdade, 
apoiada em preceitos liberais, aplicada a uma realidade de 
extrema desigualdade econômica e cultural, favoreceu a 
exploração desenfreada do homem pelo homem, trazendo 
consigo a produção de ódios que, concretamente, eliminaram 
qualquer chance para a construção da paz mundial. 

Os ideais liberais de não intervenção estatal chocavam-se com as 
manifestações populares por um comportamento estatal ativo e de justiça distributiva. 
Desse modo, as reivindicações sociais ganharam força e o Estado Social surgiu. Com 
isso, ainda que de modo esquivo, a proteção à igualdade aconteceu e o Estado passou 
a assegurá-la e promovê-la. Surgem então os direitos de segunda dimensão que 
consistem em direitos a prestações sociais, conceituados por Sarlet (2010, p. 48) nos 
seguintes termos: 

A utilização da expressão ‘social’ encontra justificativa, entre 
outros aspectos que não nos cabe aprofundar neste momento, 
na circunstância de que os direitos de segunda dimensão 
podem ser considerados uma densificação do princípio da 
justiça social, além de corresponderem à reivindicações das 
classes menos favorecidas, de modo especial da classe 
operária, a título de compensação, em virtude de extrema 
desigualdade que caracterizava (e, de certa forma, ainda 
caracteriza) as relações com a classe empregadora, 
notadamente detentora de um maior ou menor grau de poder 
econômico. 

É certo que o Estado Social possibilitou uma maior intervenção do Poder 
Público na economia, bem como exigiu a prestação de serviços públicos em prol dos 
titulares de direitos, o povo. Tudo isso em oposição à abstenção que se reclamava 
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quando da reivindicação dos direitos de primeira dimensão, conforme Souto Maior 
(2009, p. 249): 

O Direito Social, que tem por base a visualização do outro, 
buscando pelo espírito de solidariedade a elevação da condição 
humana, integrando o homem, sem distinções, ao todo social, 
está mais afeito aos dilemas postos pela efetivação dos 
denominados direitos fundamentais (vida, saúde, trabalho, 
lazer, intimidade, privacidade, liberdade de expressão, de 
crença religiosa etc.) que o Direito Liberal, voltado para a 
individualidade egoísta, desvinculada de qualquer interesse 
social. 

Posteriormente, no período pós Segunda Guerra Mundial (1945), outros 
valores foram colocados em discussão, ensejando, assim o reconhecimento de direitos 
diversos dos já positivados. São os direitos de terceira dimensão, quais sejam, os 
direitos de fraternidade, desenvolvimento, paz, solidariedade, direitos dos povos. 
Sarlet (2010, p. 48-49) conceitua de maneira completa esta dimensão: 

[...] trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em 
princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular, 
destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, 
nação), e caracterizando-se, consequentemente, como direitos 
de titularidade coletiva ou difusa. […] Dentre os direitos 
fundamentais da terceira dimensão consensualmente mais 
citados, cumpre referir os direitos à paz, à autodeterminação 
dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade 
de vida, bem como o direito à conservação e utilização do 
patrimônio histórico e cultural e o direito de comunicação. 
Cuida-se na verdade do resultado de novas reivindicações 
fundamentais do ser humano, geradas, dentre outros fatores, 
pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de beligerância, 
bem como pelo processo de descolonização do segundo pós-
guerra e suas contundentes consequências, acarretando 
profundos reflexos na esfera dos direitos fundamentais. 

Estes direitos, portanto, diferem dos outros, pois reclamam a participação dos 
cidadãos e incitam a existência de uma consciência coletiva na atuação individual de 
cada membro da sociedade em consonância com o Estado. 

Por fim, é importante esclarecer que alguns doutrinadores sustentam a 
existência de direitos de quarta dimensão composta por direitos que são pensados 
para solucionar problemáticas jurídicas novas, frutos da sociedade contemporânea. 
Sarlet (2010, p. 51) expõe em sua obra o posicionamento de Paulo Bonavides acerca 
do assunto: 

Para o ilustre constitucionalista cearense, esta quarta dimensão 
é composta pelos direitos à democracia (no caso, a democracia 
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direta) e à informação, assim como pelo direito pluralismo. A 
proposta do Prof. Bonavides, comparada com as posições que 
arrolam os direitos contra a manipulação genética, mudança de 
sexo, etc., como integrando a quarta geração, oferece nítida 
vantagem de constituir, de fato, uma nova fase no 
reconhecimento dos direitos fundamentais, qualitativamente 
diversa das anteriores, já que não se cuida apenas de vestir 
com roupagem nova reivindicações deduzidas, em sua maior 
parte, dos clássicos direitos de liberdade. 

De todo o exposto, é de clareza solar que os direitos humanos se originaram 
das transformações da sociedade e das necessidades do ser humano, no intuito de 
materializar a dignidade humana.  

3. A RECONSTRUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

Ocorre que a mera positivação destes direitos em diplomas legais não é 
suficiente para garantir a plena proteção ao ser humano. Isto porque ao final da 
Segunda Guerra Mundial, a despeito do extenso rol de direitos reconhecidos, o ser 
humano foi vítima de muitas atrocidades e crueldades.  

Por conseguinte, várias críticas foram feitas à concepção positivista das normas, 
e em resposta a isto Piovesan (2012, p. 85) alerta para o surgimento da força 
normativa dos princípios, bem como ilustra que houve um reencontro com o 
pensamento kantiano, segundo o qual “as pessoas devem existir como um fim em si 
mesmo e jamais como um meio, a ser arbitrariamente usado para este ou aquele 
propósito”. 

O fato é que após a fatalidade causada pela guerra, repensa-se o valor do ser 
humano, que cada vez mais carece de condições mínimas para alcançar sua dignidade. 
Nesse sentido é a reflexão de Comparato (2008. p. 38):  

Pois bem, a compreensão da dignidade suprema da pessoa 
humana e de seus direitos, no curso da História, tem sido, em 
grande parte, o fruto da dor física e do sofrimento moral. A 
cada grande surto de violência, os homens recuam, 
horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre 
claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas torturas, 
pelas mutilações em massa, pelos massacres coletivos e pelas 
explorações aviltantes faz nascer nas consciências, agora 
purificadas, a exigência de novas regras de uma vida mais digna 
para todos. 

Após vivenciar o sofrimento o homem arrepende-se de seus próprios atos e 
mobiliza-se no intuito de criar normas capazes de evitar novos extermínios e garantir 
dignidade ao ser humano. Tais normas visam proteger os direitos humanos na esfera 
internacional, como bem lembrado por Piovesan (2012, p. 185): 
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Nasce ainda a certeza de que a proteção dos direitos humanos 
não deve se reduzir ao âmbito reservado de um Estado, porque 
revela tema de legítimo interesse internacional. Sob esse 
prisma, a violação dos direitos humanos não pode ser 
concebida como questão doméstica do Estado, e sim como 
problema de relevância internacional, como legítima 
preocupação da comunidade internacional. 

Eis que surge um novo campo do Direito, o denominado Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, que de acordo com Flávia Piovesan (2012, p. 184), “surgiu a 
partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante 
o nazismo”. 

É, pois, no contexto do pós Segunda Guerra que irrompe a premente 
necessidade de reconstrução e reafirmação dos valores dos direitos humanos, como 
bem explicado por Piovesan (2010, p.38): 

Em face do regime de terror, no qual imperava a lógica da 
destruição e no qual as pessoas eram consideradas 
descartáveis, ou seja, em face do flagelo da Segunda Guerra 
Mundial, emerge a necessidade de reconstrução do valor dos 
direitos humanos, como paradigma e referencial ético a 
orientar a ordem internacional. 

Neste cenário surge em 1945 a Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se 
de uma reconfiguração da antiga Liga das Nações que fora criada em 1919 sob o 
Tratado de Versailles. A ONU consiste em uma organização internacional constituída 
pelos países que desejam trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento do planeta (ONU, 
Disponível em: http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/a-historia-da-organizacao/). Em 
1948 esta instituição editou a Declaração Universal dos Direitos do Homem que, 
segundo Borsato (2011, p. 13) surgiu para validar as garantias da humanidade. 

Como visto, é de extrema importância a proteção que se deu aos direitos 
através da criação de tratados e convenções internacionais. Ocorre que boa parte 
deles não são ratificados pelos países. Por esta razão é salutar que se promova a 
constitucionalização dos direitos, uma vez que a Constituição está no topo da escala 
normativa e possui supremacia perante o ordenamento interno.  

Sarlet (2010, p. 29) afirma que a partir do momento em que os direitos 
humanos são positivados internamente nos Estados ganham forma de direitos 
fundamentais, que em regra, têm sua força normativa decorrente da norma 
constitucional e distingue-se pelo reconhecimento positivo no ordenamento jurídico 
interno. 

A constitucionalização no Brasil, de acordo com Flávia Piovesan (2012, p. 80), 
ocorreu com o advento da Constituição Federal de 1988: 
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A Carta de 1988 institucionaliza a instauração de um regime 
político democrático no Brasil. Introduz também indiscutível 
avanço na consolidação legislativa das garantias e direitos 
fundamentais e na proteção de setores vulneráveis da 
sociedade brasileira. A partir dela, os direitos humanos ganham 
relevo extraordinário, situando-se a Carta de 1988 como o 
documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos 
humanos jamais adotados no Brasil.  

Foi em decorrência da democratização do país que o campo de proteção dos 
direitos foi significativamente ampliado. Piovesan (2012, p. 83) descreve a 
preocupação do legislador constituinte em assegurar os valores da dignidade e do 
bem-estar aos indivíduos como imperativo de justiça social, uma vez que o conteúdo 
da Constituição prevê um extenso rol de direitos no preâmbulo da Carta Magna, 
elenca a cidadania e a dignidade da pessoa humana como os principais fundamentos 
que alicerçam o Estado Democrático de Direito, e por fim, positiva variados postulados 
como objetivos fundamentais do Estado brasileiro. 

Portanto, a constitucionalização dos direitos humanos no Brasil além de 
positivar formalmente os direitos no ordenamento jurídico pátrio, previu valores 
éticos, propósitos e princípios no texto constitucional, sobretudo o princípio da 
dignidade humana. 

4. OS DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

“A priori” é preciso compreender o significado de “direitos humanos”, objeto 
do presente estudo, em consonância com a expressão “direitos fundamentais”. Isto 
porque parte da doutrina tem utilizado ambos os termos como sinônimos com o 
mesmo conceito e conteúdo, sem saber ao certo ao que cada um se refere. A própria 
Magna Carta de 1988 não é precisa no emprego dos mesmos, conforme constatação 
feita por Sarlet (2010, p. 27): 

[...] a exemplo do que ocorre em outros textos constitucionais, 
há que reconhecer que também a Constituição de 1988, em 
que pesem os avanços alcançados, continua a se caracterizar 
por uma diversidade semântica, utilizando termos diversos ao 
referir-se aos direitos fundamentais. A título ilustrativo, 
encontramos em nossa Carta Magna expressões como: a) 
direitos humanos (art. 4º, inc. II); b) direitos e garantias 
fundamentais (epígrafe do Título II, e art. 5º, §1º); c) direitos e 
liberdades constitucionais (art. 5º, inc. LXXI) e d) direitos e 
garantias individuais (art. 60, §4º, inc. IV). 

Indaga-se se existe alguma distinção entre as expressões “direitos 
fundamentais” e “direitos humanos”, pois ambas tratam de valores ligados à liberdade 
e igualdade com vistas à proteção e promoção da dignidade da pessoa humana.  
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Grosso modo, em termos de conteúdo não há grandes diferenças. Contudo, 
não se pode olvidar que os direitos fundamentais são aqueles minimamente 
necessários a proporcionar uma vida digna ao seu titular, ao passo que os direitos 
humanos têm alcance ampliado, abrangendo, assim, os direitos positivados e os que 
ainda aguardam para serem positivados. 

Entretanto, a maior distinção que existe entre os termos concerne ao plano de 
positivação, conforme ensinamento de Sarlet (2010, p. 29):  

Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e 
“direitos fundamentais”) comumente utilizados como 
sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, 
procedente para a distinção é que o termo “direitos 
fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão 
“direitos humanos” guardaria relação com os documentos de 
direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas 
que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada 
ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade 
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que 
revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional).  

Como visto os direitos humanos estão consagrados no plano internacional, ao 
passo que os direitos fundamentais estão positivados no plano interno, isto é, nas 
constituições. Dessa forma, quando os direitos humanos são consagrados na 
Constituição eles ganham o “status” de direitos fundamentais. Sarlet (2010, p. 32) 
aborda as consequências desta incorporação:  

Nesse sentido, os direitos humanos (como direitos inerentes à 
própria condição e dignidade humana) acabam sendo 
transformados em direitos fundamentais pelo modelo 
positivista, incorporando-os ao sistema de direito positivo 
como elementos essenciais, visto que apenas mediante um 
processo de “fundamentalização” (precisamente pela 
incorporação às constituições), os direitos naturais e 
inalienáveis da pessoa adquirem a hierarquia jurídica e seu 
caráter vinculante em relação a todos os poderes constituídos 
no âmbito de um Estado Constitucional. 

Concluindo a ideia apresentada, o autor (2010, p. 34) esclarece que os termos 
não se excluem, mas se inter-relacionam cada vez mais, respeitadas as diferentes 
esferas de positivação. 

No Brasil, a consagração dos direitos humanos no ordenamento jurídico interno 
como direitos fundamentais deu-se com o advento da Carta Magna de 1988. A 
positivação destes direitos visa, dentre os fundamentos da República Federativa do 
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Brasil, à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III). A dignidade figura como 
“valor constitucional supremo”, o valor mais importante da Constituição. Para 
Piovesan (2010, p. 48): 

A dignidade humana e os direitos fundamentais vêm a 
constituir os princípios constitucionais que incorporam as 
exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte 
axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro. Na ordem de 
1988, esses valores passam a ser dotados de uma especial força 
expansiva, eprojetando-se por todo universo constitucional e 
servindo como critério interpretativo de todas as normas do 
ordenamento jurídico nacional.   

A dignidade é, portanto, o fundamento de onde se irradiam todos os direitos 
fundamentais, pois é ela quem assegura o preenchimento adequado dos mesmos, 
como bem lembrado por Sarlet (2010, p. 109): 

Neste sentido, importa salientar, de início que o princípio da 
dignidade da pessoa humana vem sendo considerado 
fundamento de todo o sistema dos direitos fundamentais, no 
sentido de que estes constituem exigências, concretizações e 
desdobramentos da dignidade da pessoa humana e que com 
base nesta devem ser interpretados. Entre nós, sustentou-se 
recentemente que o princípio da dignidade da pessoa humana 
exerce o papel de fonte jurídico-positiva dos direitos 
fundamentais, dando-lhes unidade e coerência.  

No sentido formal de Constituição, a maioria dos direitos fundamentais está 
inscrita no Título II “Dos direitos e garantias fundamentais”: 

Somente no art. 5º temos 77 incisos dispondo basicamente 
sobre direitos civis, ou seja, direitos relativos às liberdades, à 
não-discriminação e ao devido processo legal (garantias do 
Estado de Direito). Alguns dos direitos relativos às liberdades 
são retomados a partir do art. 170, que rege nossa ordem 
econômica. Do art. 6º ao art. 11, por sua vez, temos direitos 
sociais, que serão ainda estendidos entre os arts. 193 e 217. [...] 
Por fim, há, ainda, direitos ligados a comunidades e grupos 
vulneráveis, como a proteção especial à criança, ao idoso, ao 
índio (arts. 227, 230 e 231), ou, ainda, a proteção ao meio 
ambiente (art. 225 da CF) (VIEIRA, 2006, p.41).  

Além dos direitos fundamentais inscritos no texto constitucional, incluem-se 
todos os outros necessários para preservar e promover a dignidade da pessoa humana. 
Nesse sentido, não se pode olvidar que, além das normas constitucionais brasileiras, 
existe a possibilidade de o Brasil aderir a tratados e convenções internacionais. O 
disposto no parágrafo 3º do artigo 5º trata da interação entre o ordenamento jurídico 
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pátrio e os tratados internacionais de direitos humanos, possibilitando ao Brasil a 
constitucionalização de direitos reconhecidos e resguardados no âmbito internacional. 

A constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos no ordenamento jurídico pátrio, segundo Piovesan (2010, p. 49) elevou os 
direitos neles enunciados a “uma hierarquia especial e diferenciada, qual seja, a norma 
constitucional” (PIOVESAN, 2010, p. 49).  

Desde o processo de democratização do País e em particular a 
partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil tem adotado 
importantes medidas em prol da incorporação de instrumentos 
internacionais voltados à proteção dos direitos humanos 
(PIOVESAN, 2012, p. 366). 

Do exposto infere-se que, os direitos humanos na Constituição Federal de 1988 
são os direitos já positivados, os extraídos do regime e dos princípios constitucionais e 
os decorrentes de tratados internacionais.  

5. CONCLUSÃO 

Do exposto não se pode olvidar que é de extrema relevância a inserção dos 
direitos humanos como direitos fundamentais no ordenamento pátrio para a 
efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Nessa medida, a Constituição Federal de 1988 garantiu um extenso rol de 
direitos sociais na proteção dos cidadãos brasileiros, o que só foi possível por meio do 
fenômeno da constitucionalização dos direitos humanos. 
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RESUMO 

Este artigo científico trata da análise das normas de direitos humanos dentro do 
contexto internacional, uma vez que elas possuem como característica precípua a 
formulação de modo aberto e bastante indeterminado, o que permite 
interpretações diversas. Diante disso, será avaliado qual tipo de dever pode derivar 
das normas de direitos humanos internacionais, motivo pelo qual serão estudadas as 
obrigações negativas, estas com base em um “não fazer” do Estado, as obrigações 
positivas com base na atuação de “fazer” do Estado. Dentro das obrigações positivas, 
será analisada a abrangência do modelo tridimensional consistente no dever de 
respeitar, dever de proteger e dever de garantir. Em complemento, também serão 
estudadas as obrigações processuais, erga omnes e de garantia dos direitos humanos 
sem discriminação. O estudo terá como base os aspectos históricos e filosóficos da 
evolução das normas de direitos humanos a fim de se obter, na atualidade, o real 
sentido das obrigações que podem advir de uma norma dessa espécie. 

 

Palavras-Chave: Obrigações; Direitos Humanos; Aspectos Filosóficos. 
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1 INTRODUÇÃO 

É indiscutível a importância que o tema dos direitos fundamentais da pessoa 
humana assumiu no âmbito interno dos Estados contemporâneos e, mesmo a 
partir da metade do século passado, no âmbito da comunidade internacional. 

Contudo, a construção do tema ocorreu de forma lenta e gradual, iniciada, 
em verdade, na Idade Antiga, passando pela Idade Média, Idade Moderna e pelas 
Revoluções Inglesa, Francesa e Americana. É inegável que os direitos humanos são o 
requisito para que as pessoas possam construir sua vida em liberdade, igualdade e 
dignidade, sendo compostos por direitos civis,  políticos, econômicos,  sociais  e 
coletivos  e foram  primeiramente  consolidados  nas legislações nacionais, antes de 
se tornarem matéria do direito internacional. 

Contudo, é de suma importância recordar que uma das características mais 
marcante das normas de direitos humanos internacionais é que elas são formuladas 
de modo aberto e indeterminado, o que dá margem a diversas interpretações, sendo 
notável a ocorrência de controvérsias. 

Daí exsurge a necessidade de se buscar dentro das normas de direitos 
humanos quais são  as  obrigações  decorrente  e  como  se  pode  interpretá-la,  
considerando,  sobretudo,  o histórico com que foi criada. A partir daí, serão 
estudadas as obrigações negativas, como decorrentes dos direitos de primeira 
dimensão, ou seja, aqueles opostos contra as arbitrariedades Estatais. 

Em seguida, passou-se ao estudo das obrigações positivas, estas como 
decorrentes da segunda dimensão dos direitos fundamentais, os quais reclamaram 
uma atuação positiva por parte dos Estados. 

Por fim, também se expôs o conceito das obrigações processuais e erga 
omnes. Assim, diante desse contexto, cumpre demonstrar que tal dever decorre 
desta ou daquela garantia jurídica em questão e que tipo de obrigação foi violada. 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DE CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

Como se sabe, o processo histórico dos direitos humanos passou por diversas 
etapas. Segundo Perez Luño apud Siqueira e Piccirillo: 

Los derechos humanos aparecen como un conjunto de 
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 
igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas 
positivamente   por   los   ordenamientos   jurídicos   a   nivel   
nacional   e internacional. 

Já na Antiguidade clássica é possível perceber a necessidade de proteção de 
alguns direitos inerentes ao ser humanos. Vê-se que a Grécia Antiga, por exemplo, 
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lançou bases para o reconhecimento dos direitos humanos, sendo que sua primeira 
colaboração foi no sentido de colocar  a pessoa humana como  centro  da  questão  
filosófica,  ou  seja,  passou-se de uma explicação mitológica da realidade para uma 
explicação antropocentrista possibilitando então refletir sobre a vida humana. 

Nesse passo, vale citar Aristóteles, segundo o qual o homem se relaciona com 
os demais,  que  está  integrado  a  uma  comunidade,  admitindo  a  participação  de  
alguns  no governo.  Reconhece,  pois,  a  participação  do  cidadão  nas  funções  do  
governo  e  na superioridade da lei (ARISTÓTELES, 2004, p. 146). 

Por sua vez, na Idade Medieval, começa-se a difundir documentos escritos 
reconhecendo  direitos a determinados  grupos,  a determinadas  comunidades, 
por meio de forais ou cartas de franquia. Exatamente nessa época, mais 
precisamente no século XII, surge e Magna Carta de João Sem-Terra, documento 
de relevante importância histórica, o qual relata as pressões exercidas pelos donos 
das terras, os excessivos impostos, reconhecendo direito como a liberdade de ir e vir 
e a propriedade privada. 

Dalmo de Abreu Dallari (2000, p. 54) também faz importante observação a 
respeito da figura de Santo Tomás de Aquino, de cuja obra se destaca o seguinte 
trecho: 

No final da Idade Média, no século XIII, aparece a grande 
figura de Santo Tomás de Aquino, que, tomando a vontade 
de Deus como fundamento dos direitos humanos, condenou 
as violências e discriminações, dizendo que o ser  humano  
tem  direitos  naturais  que  devem  ser  sempre  respeitados, 
chegando a afirmar o direito de rebelião dos que forem 
submetidos a condições indignas. 

Já na Idade Moderna,  vê-se uma clara mudança da sociedade,  deixado 
de existir gradativamente o feudalismo para surgir à burguesia como decorrência 
do desenvolvimento do comércio. 

Na Inglaterra outros documentos foram de fundamental importância como 
o Petition of Rights, de 1628 que reclama a necessidade de consentimento na 
tributação, o julgamento pelos pares para a privação da liberdade e a proibição de 
detenções arbitrárias. Também vem à tona a ideia do habeas corpus, em 1679, com 
a proteção à liberdade de locomoção (FERREIRA FILHO, 1998, p. 12). 

Em seguida, com o advento das revoluções inglesa, americana e francesa, 
importantes transformações ocorreram na seara dos direitos humanos. Fabio 
Konder Comparato (2003, p. 

92) afirma que: 

A Revolução Inglesa apresenta, assim, um caráter 
contraditório no tocante as liberdades públicas. Se, de um 
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lado, foi estabelecida pela primeira vez no Estado moderno a 
separação de poderes como garantia das liberdades civis, por 
outro lado essa fórmula de organização estatal, no 'Bill of 
Rights', constituiu o instrumento político de imposição, a 
todos os súditos do rei da Inglaterra, de uma religião oficial. 

Especificamente sobre o Bill of Rights de 1689, este reconheceu alguns 
direitos ao indivíduo,  tais  como  liberdade,  segurança  e  propriedade  privada,  os  
quais  embora  já houvessem  sido  consagrados  em  outros  documentos,  eram  
constantemente  violados  pelo poder real. Assim, foram postos em documentos 
escritos a fim de que fossem efetivamente respeitados. 

Desse modo, é possível consignar que a Revolução Gloriosa, vinculada à 
própria evolução histórica de reconhecimento de direitos aos ingleses e de limitação 
do poder real desde a Carta Magna representou uma evolução pragmática, em 
verdade, uma continuação de conquistas anteriores e não uma ruptura com o Antigo 
Regime como a Revolução Francesa. 

Em 1776, elaborou-se a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia 
afirmando que todos os seres humanos são livres e independentes, possuindo 
direitos inatos, tais como a vida, a liberdade, a propriedade, a felicidade e a 
segurança, registrando o início do nascimento dos direitos humanos na história 
(COMPARATO, 2003, p. 49). 

Declara, ainda, que o governo tem de buscar a felicidade do povo, a 
separação de poderes, o direito a participação política, a liberdade de imprensa 
e o livre exercício da religião de acordo com a consciência individual. 

Nesse contexto, em quatro de julho de 1776, elaborou-se a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos, na qual consta que todos os homens são iguais 
perante Deus e que Este lhes deu direitos inalienáveis acima de qualquer poder 
político, citando a vida, a liberdade, a busca pela felicidade. 

Tal Declaração influencia de sobremaneira a elaboração da Constituição 
Federal dos Estados Unidos da América, vindo o documento à tona em 1787 e, 
embora não tenha feito menção expressa aos direitos humanos, estes foram 
materializados por meio das dez emendas em 1791, consagrando, assim, a liberdade, 
a inviolabilidade do domicílio, a segurança, o devido processo legal, a 
proporcionalidade da pena (RUBIO, 1998, p. 85). 

Finalmente, em 26 de agosto de 1789, surge a mais importante e famosa 
declaração de direitos fundamentais, qual seja, a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, a qual foi marcada pela universalidade dos direitos 
consagrados,  e que afirma solenemente que qualquer sociedade em que não 
esteja assegurada a garantia dos direitos fundamentais nem estabelecida a 
separação dos poderes não tem constituição 
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Em estudo realizado, o doutrinador Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1998, p. 
20) compara a Declaração Francesa com a Americana e afirma que a primeira tem a 
seu favor o “esplendor das fórmulas e da língua, a generosidade de seu 
universalismo” e, por esse motivo, foi preferida e copiada enquanto a segunda 
possui uma preocupação voltada para a efetivação dos direitos históricos ingleses. 

3   ESPÉCIES   DE   OBRIGAÇÕES   ORIUNDAS   DAS   NORMAS   DE   DIREITOS 
HUMANOS 

Conforme explanado, os direitos humanos atravessaram longo processo 
histórico na formação de sua terminologia, assim como na previsão dentro dos 
instrumentos normativos dos diversos países. Em continuidade a tudo que já foi 
exposto, é possível perceber que a história dos direitos humanos está 
intrinsecamente relacionada com o estudo das gerações/dimensões dos direitos 
fundamentais. 

Nesse passo, é certo que as obrigações tidas como negativas são oriundas da 
primeira geração/dimensão dos direitos fundamentais, que surgiu com a Declaração 
dos Direitos do Homem  e do  Cidadão,  em  1789,  e marca  uma faculdade  de  
agir  que implica dever  de abstenção diante do Estado, ou seja, representa uma 
contrariedade a qualquer arbitrariedade cometida. 

Já as obrigações tidas como positivas advêm de um segundo momento, qual 
seja, dos direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão. Estes começaram 
a ganhar corpo após a Primeira Guerra Mundial, criando-se a concepção teórica do 
Estado do Bem-Estar Social. Visa, pois, a assegurar a todos igualdade de 
oportunidades, inserindo-se nessa concepção dos direitos sociais, econômicos e 
culturais. 

Em seguida, surgem os direitos de terceira geração ou dimensão, conhecidos 
como direitos de fraternidade ou de solidariedade. Estes vêm à tona a partir da 
década de 60 e tem como pressuposto a proteção de grupos sociais vulneráveis, 
inserindo-se a ideia dos direitos difusos e coletivos, tais com, o meio ambiente. 

Não se pode deixar de considerar, ainda, que estudos bastantes existem a 
respeito do surgimento de direitos de quarta, quinta e até de sexta dimensão, 
contudo, não sendo este o objeto do presente trabalho, a análise será realizada em 
outra oportunidade, passando-se, neste momento, a explanar o conteúdo das 
obrigações de direitos humanos. 

3.1 DAS OBRIGAÇÕES NEGATIVAS. 

Conforme  mencionados,  os  direitos  humanos,  em  um  primeiro  
momento,  foram criados para proteger indivíduos contra a arbitrariedade do 
Estado, contra o abuso do seu monopólio de poder e, por essa razão, em uma 
análise histórica, representam os chamados “direitos de abstenção” ou “direitos de 
defesa”, que conferem aos seus titulares uma pretensão de “não fazer” ou, ainda, de 
omissão. 
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Em outras palavras, falar em direitos humanos de primeira geração, nos 
quais se fundamentam as obrigações negativas, significa dizer que o Estado, para 
respeitar a esfera legalmente protegida por um direito humano; é obrigado a se 
abster de ingerências ilegais. Não por outro motivo, em inglês, a expressão é 
conhecida como “duty/obligation to respect”. 

Com  efeito,  é  exigida  do  Estado  uma  postura  passiva,  no  sentido  de  
não  tomar medidas, sejam elas legislativas, administrativas ou de outro teor que 
sejam incompatíveis com os direitos humanos. 

Atualmente, pode-se reconhecer como exemplo de direito humano que gera 
obrigação negativa: a liberdade de expressão, a presunção de inocência, a 
inviolabilidade do domicílio, a proteção à vida privada, a liberdade de locomoção, 
dentre outros. Pode-se perceber que todos eles possuem um ponto em comum: a 
tutela da pessoa em sua concepção individual, ou seja, não visa ao todo, à sociedade 
ou à coletividade, como ocorrem com os direitos humanos de segunda e de terceira 
geração. 

Assim é possível afirmar que as liberdades públicas, por exemplo, protegem o 
indivíduo do arbítrio do Estado, valorizando o ser humano em sua individualidade. 
Quando se fala em liberdade de expressão, está a referir, em verdade, à faculdade 
individual de emissão do pensamento sem censura ou proibição do Estado. 
Desse modo, considera-se que toda pessoa possui a prerrogativa de manifestar 
publicamente suas ideias políticas, filosóficas, artísticas, científicas e comunicativas 
sem se submeter à censura. 

Outro exemplo concerne ao reconhecimento da liberdade de consciência, de 
modo que se assegura à pessoa não só a faculdade de escolher livremente sua 
religião, mas também o fato de não possuir qualquer religião, não podendo ser 
discriminada por tais convicções. 

No entanto, é importante destacar que a obrigação de respeitar um 
determinado direito humano não significa que qualquer interferência estatal resulta 
necessariamente em sua violação, ao contrário, o abuso deve ser coibido e a 
possibilidade de restringi-lo justifica a adoção de uma série de medidas pelo Estado. 

O próprio direito à liberdade de expressão pode ser sujeito a certas 
restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se 
façam necessárias para: a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das 
demais pessoas; b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 
pública. 

Vejamos um exemplo citado por Sven Peterke no “Manual Prática de Direitos 
Humanos  Internacionais”  no  caso  das  obrigações  negativas,  apresentado,  em  
seguida,  a solução da problemática proposta: 

Caso 1: O senhor A, cidadão do Estado B, trabalha como 
jornalista. Em um de seus artigos, ele acusa o ministro de 
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Turismo de ser corrupto. Dias após a publicação desse artigo, 
é detido por uma unidade especial de policiais composta por 
vinte homens. A senhor A considera sua detenção ilegal e, 
particularmente, uma violação da liberdade de expressão 
(art. 19 do PIDCP). Representantes do Estado B referem-se ao 
“Código da Imprensa”, que, de fato, criminaliza, de forma 
geral, a “difamação do governo”. Nesse caso, estar-se-ia 
violando efetivamente a liberdade de expressão? 

No Caso 1, é necessário diferenciar entre o ato legislativo 
(a adoção do 

“Código de Imprensa”) e o ato de detenção do senhor A. No 
que se refere ao ato legislativo que criminaliza, de forma 
geral, a “difamação do governo”, pode-se sustentar que ele 
servia para a proteção da “reputação de demais pessoas” 
(artigo 19, 1, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos - PIDCP)287. Contudo, tal interpretação desfavorável 
à liberdade de expressão parece muito duvidosa. Com 
certeza, incompatível com o art. 19 do PIDCP é a  medida  
tomada  –  a  imediata detenção  do  senhor  A  por  uma  
unidade especial de vinte policiais, com base no “Código de 
Imprensa”, foi desproporcional 

Assim, vislumbra-se que o tema sempre deve ser observado com equilíbrio e 
parcimônia, justificando-se sempre a ingerência Estatal, que deve ser necessária, 
razoável e proporcional, sem jamais coibir um direito humano, tal qual o exemplo 
supramencionado. 

3.2 DAS OBRIGAÇÕES POSITIVAS. 

Ao lado das obrigações negativas, com o passar do tempo, surgiu a 
necessidade de se vincularem obrigações positivas, ou seja, decorrente de um 
“fazer” do Estado. Consoante antes mencionado, após a Primeira Guerra 
Mundial, promoveu-se o chamado “Estado de Bem-Estar Social”, vinculando-se 
outros direitos além daqueles meramente individuais. 

Tais obrigações positivas advindos dos direitos de segunda 
geração/dimensão exigem do Estado uma postura ativa com a tomada de certas 
medidas proativas. Essas obrigações  se subdividem no dever de proteger 
(“duty/obligation to protect”) e de garantir (“duty/obligation to fulfil”). Segundo 
Sven Peterke, fala-se também do “modelo tridimensional” (respeitar, proteger, 
promover e cumprir) dos principais modos de obrigações emanados desses direitos, 
que foi o modelo imposto nos últimos anos no plano internacional. 

                                                           

287 Artigo 19º - 1. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões. 



 

1097 

 

3.2.1 Obrigação Positiva – dever de proteger 

Quanto ao chamado dever de proteger, considera-se que um dos desafios do 
Direito Internacional Humanitário é contemporizar direitos aparentemente 
antagônicos como a liberdade e a segurança. Para isso, conforme o “Manual Prático 
de Direitos Humanos Internacionais” (PETERKE, 2011), são utilizados critérios 
especificamente designados para garantir um equilíbrio entre os dois extremos, de 
modo que não sobrecarregue o Estado com obrigações jurídicas (quase) impossíveis 
de se cumprir. 

Nesse passo, podem ser identificados três pressupostos gerais de violação do 
dever de proteger direitos humanos. O primeiro caminho no sentido de que o Estado 
só pode ser responsabilizado pela sua omissão se suas autoridades sabiam ou tinham 
o dever de saber do perigo.  A  respeito  do  dever  de  proteção,  Lênio  Luís  Streck  
faz  interessante  observação citando o Direito Alemão, vejamos: 

Na Alemanha discutiu-se muito tempo – quando em face da 
dicotomia Übermassverbot-Untermassverbot – se haveria um 
direito subjetivo à observação do dever de proteção ou, em 
outros termos, se haveria um direito fundamental à 
proteção, questão que ficou resolvida com a resposta dada 
pelo Tribunal Constitucional, mormente no caso BverfGE 88, 
203, 1993. Doutrina e jurisprudência entendem que o dever 
de proteção pode ser classificado do seguinte modo: 

a)o Verbotspflicht, que significa "o dever de se proibir uma 
determinada conduta"; 

b)o Sicherheitspflicht, que significa, em linhas gerais, que o 
Estado tem o dever de proteger o cidadão contra ataques 
provenientes de terceiros, sendo que, para isso, tem o dever 
de tomar as medidas de defesa; 

c)o Risikopflicht, pelo qual o Estado, além do dever de 
proteção, deve atuar com o objetivo de evitar riscos para o 
indivíduo. Trata-se da nova concepção do direito esculpido 
no Estado Democrático deDireito. As lições do passado e os 
fracassos do direito diante da política fizeram com que o 
direito assumisse um acentuado grau de autonomia. E 
odireito penal não ficou imune a essa nova perspectiva, o 
que pode ser percebido pela obrigação de proteger o cidadão 
a partir de atitudes "negativas" e "positivas", chegando – por 
vezes – ao limite da obrigação de criminalizar. E, é claro, tais 
circunstâncias trazem conseqüências à relação entre 
legislação e jurisdição. 

Passado o primeiro pressuposto do dever de proteger, o segundo 
pressuposto recai sobre o fato de que o Estado deveria objetivamente ter tido a 
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possibilidade de prevenir a violação do direito, de modo que não se pode exigir dele 
o impossível ou o desproporcional. 

Vejamos, pois, um segundo caso proposto por Sven Peterke no “Manual 
Prática de Direitos Humanos Internacionais”: 

Caso 2: O senhor B mora em um bairro pobre de uma 
metrópole do Estado Y. No local, a violência entre grupos 
criminosos ameaça quase diariamente a vida de sua família 
e a sua própria. Regularmente, ele pede socorro à polícia, 
a fim de que seja com isso estabelecido um mínimo de 
segurança no local, o que, contudo, não ocorre. Em certo 
dia, o filho do senhor B é assassinado por uma bala 
perdida disparada por um delinquente. O senhor B acusa o 
Estado Y, com base no art. 6 do PIDCP, de ter violado o 
direito à vida de seu filho. O Estado Y acha que não pode 
ser responsabilizado por atos individuais cometidos por 
criminosos. Está certo o Estado, nesse caso? No  Caso  2,  a  
polícia  há  muito  tinha  ciência  da  situação  precária  da 
segurança pública no bairro em que o senhor A mora com 
sua família. Ela portanto deveria examinar se havia 
possibilidades de remediar essa situação, mas, em vez disso, 
manteve-se completamente inerte. Com certeza, não era de  
todo  impossível  tomar  medidas  para  enfrentar  o  
descalabro  local  da segurança pública. Assim sendo, o 
Estado Y não cumpriu sua obrigação de proteger o direito à 
vida do filho do senhor A, que veio a ser assassinado. 

3.2.2 Obrigações positivas - dever de garantir 

O dever de garantir está fracionado nos deveres de facilitar e de prestar 
(“duty/obligation to facilitate” e “duty/obligation to provide”). Quanto ao dever de 
facilitar, este possui a ideia intrínseca de que se exige do Estado a criação dos 
pressupostos legais, institucionais e processuais necessários para possibilitar aos 
titulares a efetiva realização dos seus direitos humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) é o marco histórico para 
a compreensão dos direitos humanos no início deste século. Os direitos declarados 
neste documento  histórico  têm  sido  a  fonte  universal  de  defesa  de  toda  
pessoa  humana  na ocorrência da violação dos seus direitos, especialmente nos 
países com regimes políticos anti- democráticos.  Os  direitos  civis,  políticos,  
econômicos,  sociais,  culturais  resultantes  dediferentes momentos de lutas e 
conquistas da pessoa humana constam das Constituições dos Estados Nacionais. 

Esses direitos também passam a ser protegidos pela comunidade 
internacional, que reconhece a diversidade cultural e regional sobre a compreensão 
dos direitos humanos. Nas ultimas  décadas  tem  ocorrido  uma  valorização  dos  
direitos  humanos  como  paradigma mundial, tendo em vista a adesão da maioria 
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dos países entre os quais o Brasil, ao sistema internacional de proteção dos direitos 
humanos, constituído por um conjunto de tratados, convenções e organismos 
internacionais voltados a esta proteção como o Sistema das Nações Unidas que 
contém como principal organismo a Comissão de Direitos Humanos; e o Sistema 
Interamericano contendo a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(SAULE JR, 2001). 

Nesse sentido, pode-se conceber o dever de facilitar de modo mais 
abrangente que o dever de proteger, pois não pressupõe perigos imediatos, mas 
obriga o Estado a enfrentar situações que representem meras exposições a um 
eventual perigo. É de natureza abstrata e indeterminada, já que é programático. 

No tocante ao dever de prestar, este pode ser extraído dos direitos 
econômicos, sociais e culturais. Nesse ponto, é possível citar como exemplo a 
ocorrência de uma catástrofe da natureza, tipo enchentes, privando parte da 
população de sua moradia, alimentação e água potável. Nesse caso específico, vê-se 
uma obrigação específica de o Estado auxiliar mediante ações prestacionais. 

Nesse âmbito, também não se pode deixar de mencionar, por fim, outro 
dever importante que decorre da afirmação dos direitos humanos, que é o de 
respeitá-los, protegê- los e prestá-los sem discriminação. Esse dever também pode 
ser identificado como um dos princípios basilares do DIDH, e não é apenas 
reconhecido por quase todos os instrumentais internacionais, mas também vale 
como costume internacional. 

3.3 OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS. 

Os sistemas regionais de proteção dos Direitos Humanos, fruto de uma 
crescente internacionalização dos direitos humanos, foram concebidos sob o 
fundamento de um melhor alcance da eficácia protetiva, sob a perspectiva de que 
permitiria uma adequação às particularidades políticas, jurídicas e sociais de cada 
região. 

Isso que dizer que, ao lado do Sistema Global de Proteção dos Direitos 
Humanos –  constituído por uma rede de instrumentos, órgãos, agências, fundos, 
programas, comitês e mecanismos, criados ou não por tratados, cuja operação se 
dá pelo sistema da Organização das Nações Unidas, surgiram os sistemas regionais 
na Europa, América, África e o Árabe, os quais respectivamente foram instituídos 
pela Convenção Européia dos Direitos do Homem, de 1950;  Convenção  Americana  
sobre  Direitos  do  Homem,  de  1969  e  Carta  Africana  dos Direitos Humanos e 
dos Povos, de 1981. 

Feitas  tais  considerações,  pode-se dizer que essa espécie de obrigação  
pode ser extraída do artigo 2º do Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos, in 
verbis: 

a) [...], que toda pessoa, cujos direitos e liberdades [...] 
tenham sido violados, possa dispor de um recurso efetivo 
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[...];b) que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu 
direito determinado pela competente autoridade judicial, 
administrativa ou legislativa, ou por qualquer outra 
autoridade competente [...]; c) o cumprimento, pelas 
autoridades competentes, de qualquer decisão que julgar 
procedente tal recurso. 

Do que foi dito até agora se depreendem conclusões que questionam 
claramente a idéia de que só os direitos civis e políticos estão no âmbito da justiça. 
Contudo, se entendemos que todo direito gera para o Estado um complexo de 
obrigações negativas e positivas, cabe analisar quais tipos de obrigação oferecem a 
possibilidade de ser exigidos mediante atuação judicial. 

Com efeito, o problema nos remete a uma das discussões clássicas em 
matéria de definição dos direitos: a relação entre um direito e a ação judicial 
existente para exigi-lo, de modo que algumas das dificuldades conceituais propostas 
por essa discussão dizem respeito à estreita vinculação entre a noção clássica de 
direito subjetivo, a noção de propriedade e o modelo de Estado liberal. 

Desse modo, as noções substanciais e processuais próprias da formação 
jurídica continental tradicional surgem em boa parte do marco conceitual 
determinado por essa vinculação; por isso, muitas das respostas quase automáticas 
diante da possível aplicação judicial aos direitos econômicos, sociais e culturais 
insistem em mostrar a falta de ações ou garantias processuais concretas que tutelem 
esses direitos. 

3.4 OBRIGAÇÕES ERGA OMNES 

As chamadas obrigações erga omnes, segundo a Corte Internacional de 
Justiça, emanam de normas tão significativas que todos os Estados teriam um 
interesse legal na sua proteção. Segundo PETERKE (2011): 

As obrigações erga omnes distinguem-se delas porque valem 
como costume internacional  em  relação  a  todos  os  
Estados  do  mundo,  ou  seja,  à comunidade  de  Estados  
inteira.  Eles  obrigam  os  Estados  a  promover  o respeito 
universal pelos direitos humanos. Contudo, o que ainda 
não está claro é a questão de saber se os Estados podem 
aplicar (determinadas) contramedidas  –  medidas,  a  
princípio,  ilegais  no  Direito  Internacional Público – para 
sancionar Estados violadores de direito humanos119. Parece 
que  a  resposta  é  afirmativa  no  que  se  refere  às  graves  e  
sistemáticas violações de direitos humanos120, por exemplo, 
no caso de “limpezas étnicas”. 

Trata-se, portanto, de obrigações vis-à-vis a comunidade dos Estados. Como 
já visto, no contexto da discussão dos direitos humanos vigentes como ius cogens, há 
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consenso em que suas garantias fundamentais estabelecem tais obrigações e que 
qualquer Estado é competente para reagir à sua violação. 

Sobre esse tema, o juiz Antônio Augusto Cançado Trindade apud Morais 
(p. 28) assim tece as seguintes considerações: 

[...] que o correto entendimento do amplo alcance da 
obrigação geral de garantia dos direitos consagrados na 
Convenção Americana, estipulada em seu   artigo   1   pode   
contribuir   para   a   realização   do   propósito   de 
desenvolvimento das obrigações   erga omnes de proteção. 
Dita obrigação geral de garantia [...] se impõe a cada Estado 
Parte individualmente e a todos eles em conjunto (obrigação 
erga omnes partes). Assim sendo, dificilmente poderia haver 
melhores exemplos de mecanismo para a aplicação das 
obrigações erga omnes de proteção (...) que os métodos de 
supervisão previstos nos próprios tratados de direitos 
humanos, para o exercício da garantia coletiva dos direitos 
protegidos. (...) os mecanismos das obrigações erga omnes 
partes de proteção já existem, e o que urge é desenvolver seu 
regime jurídico, com atenção especial as obrigações positivas 
e as conseqüências jurídicas das violações de tais obrigações.  
Obrigação geral de garantia abarca a aplicação das medidas 
provisórias de proteção sob a Convenção Americana. Em meu 
voto concorrente (...) me permiti destacar a mudança operada 
tanto na própria rationale como no objeto das medidas 
provisionais  de  proteção  (trasladadas  originalmente  do  
direito  processual civil ao direito internacional público), 
com o impacto de sua aplicação na regra do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos: no universo conceitual 
deste último, as referidas medidas passam a salvaguardar, 
mais que a eficácia da função jurisdicional, os próprios 
direitos fundamentais da pessoa humana, revestindo-se, 
assim, de um caráter verdadeiramente tutelar, mais que 
cautelar 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme se expôs no presente artigo, a evolução dos direitos humanos 
dentro do contexto nacional e internacional ocorreu de forma lenta e gradual, não 
tendo sido reconhecidos todos os direitos de uma vez (e isso nem mesmo seria 
possível), mas conforme o panorama histórico, o qual influenciou os escritores, 
filosóficos e doutrinadores. 

Percorreu-se, ainda que de forma sucinta, o caminho dos direitos humanos 
na Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, Revoluções Inglesa, Francesa e 
America, de modo a poder compreender o motivo pelo qual hoje existem 
determinados tipos de obrigações protegidas pelas normas dos direitos humanos. 
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Analisou-se, ainda, a evolução das obrigações de direitos humanos à luz da 
doutrina da teoria das dimensões ou gerações dos direitos fundamentais, 
percebendo que tudo está umbilicalmente ligado, devendo ser feita sempre uma 
análise interdisciplinar dos temas. 

Demonstrou-se, diante disso, as concepções das obrigações negativas, 
positivas, na qual estão inseridos o dever de proteger, de prestar, de garantir, além 
das obrigações processuais e erga omnes. 

Por óbvio, não se pretendeu o esgotamento do tema, porquanto toda 
norma jurídica, em especial a de direitos humanos, revela-se aberta a diversas 
interpretações, contudo, o objetivo de demonstrar a análise histórica dessas 
obrigações foi delineado durante o desenvolvimento do trabalho. 

É preciso mencionar, ainda, que ao criar obrigações para os Estados 
concernentes às normas dos tratados de direitos humanos, estas são aplicadas não 
só de forma individual, mas conjuntamente, objetivando a realização do propósito 
comum de proteção, sem olvidas do âmbito do ordenamento interno 

Diante disso, é certo que os tratados de direitos humanos indicam vias de 
compatibilização dos dispositivos convencionais e dos de direito interno de modo a 
prevenir conflitos entre as jurisdições internacional e nacional no presente domínio 
de proteção, prevendo a adoção pelos Estados Partes de medidas legislativas, 
judiciais, administrativas ou outras, para a realização de seu objeto e propósito. 
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RESUMO 

Esse ensaio tem como objetivo desvendar a intervenção dos direitos humanos, 
enquanto referencial político-filosófico, na constituição das políticas públicas. A 
metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, com ênfase na historiografia da 
política internacional. A análise realizada permite concluir que os direitos humanos 
têm suas raízes no pensamento liberal contribuindo, predominantemente, para a 
efetivação da concepção de política pública comprometida com a garantia dos direitos 
individuais e não coletivos.    

Palavras-Chave: Direito; Política; Democracia. 

 

ABSTRACT 

This essay aims to unravel the intervention of human rights as a political-philosophical 
framework, the establishment of public policies. The methodology used was the 
literature review, with emphasis on the history of international politics. The analysis 
shows that human rights are rooted in liberal thought contributing predominantly to 
the realization of the concept of public policy committed to the protection of 
individual rights rather than collective. 

Key-words: Right; Politicy; Democracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
288 Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul – Campus Pantanal - Área de Concentração em Educação Social. Bacharel e Licenciada em Ciências Sociais 

pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 



 

1105 

 

INTRODUÇÃO 

A terminologia política pública focalizada evidencia, para além da oposição de 
conceitos, o conflito estabelecido no cenário político contemporâneo entre a 
universalização dos direitos fundamentais289 e a fragmentada regulamentação do 
Estado neoliberal290. Para entender a problemática apresentada empregaremos como 
objetivo desse trabalho o esclarecimento da intervenção da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos na construção das políticas públicas. 

Iniciamos nossa trajetória por meio da contextualização histórica e política da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Historicamente, a problemática 
atualmente denominada direitos humanos291 constitui a formação humana há séculos, 
uma vez que, tem suas características atreladas às concepções políticas de democracia 
e cidadania292. Todavia, a partir do século XVIII, com as revoluções burguesas – Inglesa, 
Industrial, Francesa e Independência Estadunidense - fundamentadas na propagação 
do ideário liberal293, a construção de direito no sentido de liberdades individuais e 
igualdade social predominou. (PEREIRA E SILVA, 2010; VIOLA E ZENAIDE, 2010) 

Nesse contexto, é importante ressaltar as relações de conflito de interesses 
políticos localizadas no espaço público em que os registros de conquistas como, por 
exemplo, direitos trabalhistas e combate ao trabalho escravo, oriundos não somente 
de acordos entre as classes dominantes da sociedade, mas, também, de movimentos 
de protestos, como dos quilombolas e dos operários (PEREIRA E SILVA, 2010). Porém, 
mesmo diante da possibilidade de uma formação social em que direitos são 
estabelecidos por lutas sociais a organização societária fabrica, pelas desigualdades 
políticas e econômicas, a concepção de direito a igualdade estritamente relacionada às 
concepções jurídico-formais restringindo a ampliação e concretização dos direitos 
políticos e sociais (SILVEIRA, 2010)  

Esse movimento histórico decorre da democracia-liberal, adotada enquanto 
regime político estatal visto como uma instituição administrativa, no sentido 
empresarial, e não pública, no sentido de soberania popular. O paradigma de 
racionalidade estabelecido é outro aspecto contributivo, ao firmar-se na razão 

                                                           
289 Cada momento histórico constrói uma concepção de direitos e gera, por meio dos conflitos sociais, novos direitos 

civis, subjetivos e políticos que assegurem a todos condições necessárias para a sobrevivência e a possibilidade de 

viver em sociedade. (PEREIRA E SILVA, 2010) 
290 Entendemos como Estado neoliberal aquele que segue a política-econômica de Friedrich Von Hayek (1899-1992) 

formulada pós II Guerra Mundial contra o Estado Intervencionista da política keynesiana. Tal política defende que o 

Estado deve ser regulador, interferindo minimamente na economia em prol da livre concorrência. Todavia, as 

experiências neoliberais deflagram altas taxas de juros, baixos impostos para as corporações,massivo desemprego, 

institucionalização dos movimentos sociais, pulverização das greves, corte de gastos públicos e privatizações. 

(ANDERSON, 1995) 
291 Associamos a definição de direitos humanos aos direitos fundamentais da humanidade, como a garantia a vida, 

condições de viver em sociedade, assim como, a possibilidade de ser beneficiado por essa vida em comum. 

(PEREIRA E SILVA, 2010) 
292 A participação garantida no governo da vida em cidade, decisões, deliberação e defesa da opinião pública. 

(CHAUÍ, 2000) 
293 “O liberalismo econômico, cujo principal teórico foi Adam Smith, considera que existem leis inerentes ao próprio 

processo econômico — tais como a lei da oferta e da procura — que estabelecem o equilíbrio entre a produção, a 

distribuição e o consumo de bens em uma sociedade. O Estado não deve interferir na economia, mas apenas garantir a 

livre iniciativa e a propriedade privada dos meios de produção. O liberalismo econômico defende assim a chamada 

“economia de mercado””. (JAPIASSU & MARCONDES, 2001) 
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instrumental a fragmentação e a discriminação de conceitos fortalecem contextos de 
segregação ao invés de emancipação. E ainda não podemos desatentar para toda 
desigualdade oriunda da centralidade atribuída a economia na vida social, bem como, 
o modelo díspar assumido pelo capitalismo que fortalece a concepção mercadológica 
de direito. (PEREIRA E SILVA, 2010; SILVEIRA, 2010; AMARAL JUNIOR E JUBILUT, 2009; 
SACAVINO; 2000) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) surge pós Segunda Grande 
Guerra (1939-1945) como constituinte do direito internacional elaborada pela 
Organização das Nações Unidas (1945), procedente da conjectura pontuada e de 
orientação político-filosófica liberal. Uma vez que, mesmo após um longo período de 
crimes contra a humanidade cometidos pelos Estados totalitários e apresentando a 
garantia e defesa de inúmeros direitos fundamentais e universais a pessoa humana, 
não corresponde à ruptura das desigualdades sociais institucionalizadas e possui 
diversas limitações para sua legitimação. (PEREIRA E SILVA; 2010; SILVEIRA, 2010; 
AMARAL JUNIOR E JUBILUT, 2009)  

Dessa maneira, consideramos a importância de esclarecermos as limitações de 
consolidação dos direitos humanos para que seja possível percorrer o caminho 
objetivado. Quando pensamos em direitos humanos o questionamento elementar 
insurgente refere-se a interferência dos interesses econômicos na efetivação do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Por exemplo, potencias econômicas 
mundiais sofrem sanções menos impactantes, enquanto estupros não são 
considerados crimes em alguns países pobres, o que nos leva a pensar sobre o caráter 
duvidoso dos direitos humanos frente à imparcialidade assumida e sua influência em 
decisões políticas e econômicas; ao mesmo tempo em que, o país ser signatário ou não 
deste acordo internacional é considerado critério de civilidade e investimento 
financeiro pelas potências econômicas internacionais. (BARATTO, 2009; AMARAL 
JUNIOR E JUBILUT, 2009; PIOVESAN, 2009) 

 Outra limitação para a efetivação dos direitos fundamentais da humanidade é 
a questão da soberania nacional, isto é, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
enquanto tratado internacional, origina após a desumana II Guerra Mundial, um 
campo do Direito denominado Direito Internacional dos Direitos Humanos294 para a 
constituição de instrumentos de proteção os direitos humanos universais, sendo que, 
o objetivo desse mecanismo é o monitoramento das ações nacionais, a intervenção e a 
responsabilização internacional em casos de violação dos direitos humanos. O primeiro 
obstáculo está no condicionamento da política à economia, em que de acordo com as 
negociações entre países e a posição destes no capital mundial faz com que esta 
intervenção aconteça ou não. Além disso, muitos países signatários do tratado 
internacional dos direitos humanos criam legislações nacionais restritivas à hierarquia 
dos tratados internacionais. E ainda, como compete ao indivíduo que sofreu a violação 
a escolha da esfera de atuação acionada, dois obstáculos ainda são colocados para a 
efetivação dos direitos humanos: a representatividade do indivíduo numa ação contra 
                                                           
294 De acordo com Baratto (2009), o Direito Internacional dos Diretos Humanos possui cinco fundamentos: I - o 

Estado não pode ter o poder absoluto sobre os indivíduos; II - a proteção dos indivíduos frete aos abusos do Estado; 

III – todos os indivíduos são humanos, independente de suas singularidades; IV – os direitos humanos são universais 

e inalienáveis; V – os direitos “não podem ser sobrepostos por nenhuma tradição cultural e /ou religiosa”. (p.39) 
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o Estado, sendo que, em instâncias nacionais a Suprema Corte apoiará o Estado; e as 
condições econômicas de acesso ao direito, uma vez que, a promotoria pública possui 
critérios de ação não estendido a todos que não têm condições de financiar o trabalho 
de um especialista e, também, não possui total cobertura territorial e humana. Ou 
seja, os direitos coletivos são suprimidos pelos individuais. (AMARAL JUNIOR E 
JUBILUT, 2009; PIOVESAN, 2009) 

Para além de tais apontamentos encontramos no embate para a concretização 
dos direitos humanos a problematização dos meandros entre universalidade e 
particularidades. A Declaração Universal dos Direitos Humanos consolida a discussão 
sobre a extensão da universalidade dos direitos humanos, fundamentada na condição 
de pessoa como requisito germinal para a titularidade de direitos, e indivisibilidade em 
que diretos civis e políticos estão ligados de maneira interdependente aos direitos 
sociais, culturais e econômicos; e, também, inaugura a discussão sobre a defesa dos 
direitos de grupos historicamente dominados. Os direitos humanos enquanto campo 
de disputa política tem na contribuição dos movimentos sociais, a partir da década de 
1960, um possível espaço coletivo para mobilizar a sociedade na reivindicação de 
direitos. (PIOVESAN, 2009; PEREIRA E SILVA, 2010) 

A colisão entre a universalidade e particularidade constitui tanto os 
movimentos sociais como os direitos humanos. Ao problematizar a universalidade em 
sua constituição histórica, precisamos nos atentar ao domínio político exercido pelo 
paradigma Ocidental cristão, pela persuasão social da economia e pela racionalidade 
científica, para não tornar experiências colonizadoras em concretização de direitos. 
Assim como, não podemos perder de vistas que as particularidades sociais, além de 
singularidades socioculturais, elas também apresentam relações de dominação e 
desigualdades históricas, bem como, não podem apresentar fragmentação da força 
mobilizadora reivindicativa da sociedade (BARATTO, 2009; SILVEIRA, 2010) 

Dessa maneira, o entendimento da interferência dos direitos humanos é, 
enquanto correspondente a um paradigma de sociedade, de suma relevância para o 
esclarecimento das articulações políticas que atuam diretamente na construção das 
políticas públicas no Brasil. Uma vez que, este paradigma tem sua orientação político-
filosófica determinada, origens em um contexto específico e demarcado por um 
território de disputa de interesses sociais e econômicos. 

ENTRE OS DIREITOS HUMANOS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Conforme enunciado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge por 
meio de elaboração da Organização das Nações Unidas (ONU), ambas pós II Guerra 
Mundial em um período de reconstrução dos países atingidos, que também são os 
bandeirantes e autoescalão do capitalismo. Nesse contexto, o Estado assume a 
estratégia de utilizar políticas públicas para garantir a relativa estabilidade entre 
desigualdade e crescimento econômico, por um lado, enquanto a explosão da 
reivindicação por segmentos segregados da sociedade faz dos direitos humanos um 
espaço público de embate político. (HÖFLING, 2001; PEREIRA E SILVA, 2010). 
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Essa relação tensa entre movimentos sociais e Estado é 
caracterizada por fortes embates advindos de interesses 
diferentes que os perpassam, pois, enquanto movimentos 
sociais lançam-se à defesa intransigente dos direitos civis, 
sociais, políticos e ambientais, o Estado, em que pese o fato de 
reconhecer tais direitos, regulamentando-os e os inscrevendo 
em seus discursos, negligencia-os na prática, não os 
implementando devidamente, sobretudo em gestões 
governamentais descomprometidas com as causas da 
população. (PEREIRA E SILVA, 2010: 116) 

Além disso, enquanto referencial ético orientador da ordem internacional, os 
direitos humanos passam a constituir as diretrizes das políticas públicas com 
concepções e procedimentos. O desenvolvimento desse processo pode ser observado 
nas relações estabelecidas entre as diretrizes normativas da Organização das Nações 
Unidas e as ações que envolvem direitos humanos. Por exemplo, o sistema de 
proteção dos direitos humanos fundamentado pela ONU é constituído por três 
elementos: as normas e tratados internacionais acordados; comitês com relatores 
especiais que atuam desde a promoção, ao acompanhamento e a avaliação das ações 
em direitos humanos desenvolvidas nos países; disponibiliza assistência técnica por 
meio do Fundo de Contribuições Voluntárias para a Cooperação Técnica em Matéria 
de Direitos Humanos. A ONU é composta por diversos conselhos responsáveis por 
elaborar e avaliar as medidas adotadas internacionalmente. Um deles é o Conselho 
Econômico e Social que faz recomendações a Assembleia Geral para discussões sobre 
direitos humanos, assim como avalia os relatórios apresentados à Comissão de Direitos 
Humanos. (UHOMOIBHI, 2009) 

Para além da logística precisamos desvelar a dependência entre as políticas 
públicas, que colocam as ações e concepção de mundo dominantes em prática, e os 
organismos internacionais, que elaboram a dominação. A procedência dessa análise 
decorre da ideologia do desenvolvimento inculcada na maneira de pensar e agir da 
sociedade pós II Guerra Mundial e defendida pelos instrumentos representativos de 
capital financeiro – Organização das Nações Unidas (ONU); Fundo Monetário 
Internacional (FMI); Banco Mundial (BM) - criados para a reconstrução das potências 
econômicas, expansão internacional do capitalismo e manutenção da ordem. De 
acordo com essa lógica o desenvolvimento econômico de um país se sobrepõe ao 
desenvolvimento político-social edificando a supremacia da economia e a corrida pela 
acumulação e a separação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. 
(SACAVINO, 2008; SACAVINO, 2000) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma como uma de suas 
finalidades a promoção das ações das Nações Unidas. Conforme elucidado, os direitos 
humanos possuem origens e orientações político-filosóficas liberais enquanto os 
organismos multilaterais concebem o desenvolvimento econômico como o direito 
mais expressivo da vida em sociedade. Uma vez a constituição das políticas públicas295 

                                                           
295 “A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real.” 
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alicerçadas em tais concepções e objetivadas como uma estratégia de regulamentação 
da vida em sociedade, a universalização dos direitos fundamentais da pessoa humana 
não é efetivada. (DEMO e OLIVEIRA, 1995; SACAVINO, 2000b) 

O entendimento o Estado é imprescindível para a análise das políticas públicas, 
tanto do Estado com o paradigma econômico como com a sociedade. De acordo com 
Höfling (2001), as políticas públicas revelam o Estado em ação desde as ações 
financiadas como prioridade à formação de concepção de mundo e projeto de 
sociedade. Todavia, se compreendidas como ações coletivas, que concretizam direitos 
legalmente garantidos e instrumentos de distribuição de serviços sociais de acordo 
com as reivindicações da sociedade, encontramos nas políticas públicas uma negação 
desse princípio, uma vez que, interesses econômicos se sobrepõem aos interesses da 
vida em comum. (LASTA & HILLESHEIM, 2011) 

Enquanto a obra A riqueza das nações: Investigação sobre sua 
natureza e suas causas, de Adam Smith (publicada em 1776), é 
identificada como o marco fundamental do liberalismo 
econômico, O caminho da servidão, de Friedrich Hayek 
(publicado em 1944), é identificado como o marco do 
neoliberalismo. As formulações de Milton Friedman, 
economista da Escola de Chicago, sobre Estado e políticas 
sociais se identificam estreitamente com as formulações de 
Hayek. (HÖFLING, 2001: 35) 

Segundo Anderson (1995) o neoliberalismo é a política econômica formulada 
por um grupo de economistas liderado por Hayek e Friedman que defende a 
diminuição da intervenção estatal nas relações econômicas dos países e a constituição 
de uma economia mundial. No Brasil, tal política foi massivamente implantada a partir 
da década de 1990, apontando para além da legitimação da desigualdade e exploração 
como condições para seu estabelecimento, o triunfo de criar a conspiração única 
alternativa de organização político-econômica. E ainda, ao propagar o ideal do não 
funcionamento da esfera pública e promover sua privatização a cosmovisão capitalista, 
presente desde a origem dos direitos humanos, concomitantemente forma a 
concepção de garantia e defesa dos direitos individuais com condições para a 
legitimação dos direitos coletivos. (PEREIRA E SILVA, 2010) 

Para os neoliberais, as políticas (públicas) sociais – ações do 
Estado na tentativa de regular os desequilíbrios gerados pelo 
desenvolvimento da acumulação capitalista – são consideradas 
um dos maiores entraves a este mesmo desenvolvimento e 
responsáveis, em grande medida, pela crise que atravessa a 
sociedade. A intervenção do Estado constituiria uma ameaça 
aos interesses e liberdades individuais, inibindo a livre 
iniciativa, a concorrência privada, e podendo bloquear os 
mecanismos que o próprio mercado é capaz de gerar com 

                                                                                                                                                                          
(SOUZA, 2006: 26) Por ser um espaço político não podemos desconsiderar em sua constituição o conflito de 

interesses; os limites decisórios governamentais nacionais; as negociações e cooperações entre poderes.  
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vistas a restabelecer o seu equilíbrio. Uma vez mais , o livre 
mercado é apontado pelos neoliberais como o grande 
equalizador das relações entre os indivíduos e das 
oportunidades na estrutura ocupacional da sociedade. 
(HÖFLING, 2001: 37) 

Alinhada a estratégica utilização, por parte do Estado neoliberal, das políticas 
públicas como um instrumento de controle de riscos na disputa entre interesses 
conflitivos identificamos a crise da legitimidade da democracia. Na 
contemporaneidade, os espaços públicos são reduzidos, a cidadania institucionalizada 
administrativamente e a democracia é reduzida a formalidade do contrato burocrático. 
Para Bóron (1995), a democracia não pode ser efetivada dentro de uma economia 
fundamentada na desigualdade como a capitalista, enquanto para Pereira e Silva 
(2010) a universalidade dos direitos humanos só pode ser garantida pela 
indivisibilidade deste com a democracia. Todavia, Gouvêa (2009) pondera nosso 
esclarecimento ao conflito entre a supremacia da maioria – democracia - e 
universalidade de valores – proteção dos direitos humanos, como uma 
problematização procedente da política liberal, denunciando seu esgotamento. 

Isso porque o discurso dos direitos humanos e de 
democratização foi utilizado como justificativa moral para a 
Guerra do Iraque. Isso significa que o discurso dos direitos 
humanos, construído como uma ferramenta para a defesa de 
indivíduos em relação ao poder do Estado, passou a ser usado 
como ferramenta nas relações internacionais entre países com 
poderes econômicos e militares profundamente desiguais. [...] 
O discurso de direitos humanos, há muitos anos, deixou de ser 
o discurso dos fracos para tornar-se um discurso de exercício 
de poder na esfera internacional. Mas muitas organizações 
internacionais de proteção dos direitos humanos continuaram, 
por muitos anos, atuando como se violações sistêmicas de 
direitos humanos fossem responsabilidade apenas de países 
em desenvolvimento. (GOUVÊA, 2009: 101) 

 

Em países da América Latina, como o Brasil, onde o processo de transição 
política ocorreu do autoritarismo para o liberalismo, sem deixar de ser autoritário e 
clientelista, a democracia é fragilizada por não ser extensiva e participativa, mas 
simplesmente procedimental, não cumprindo a igualdade econômica e muito menos 
reduzindo as desigualdades sociais. Mesmo durante a ditadura militar o Brasil não 
deixou de participar dos acordos internacionais em defesa dos direitos humanos. Ao 
atrelar-se com o movimento mundial do capital por meio de acordos com os 
organismos internacionais o Brasil assume uma postura que afirma a dependência 
entre paz mundial e paz econômica. (GOUVÊA, 2009; VIOLA E ZENAIDE, 2010) 

 De acordo Bóron (1995), a democracia não pode existir na desigualdade, 
portanto não pode existir no capitalismo. Após as mudanças da década de 1980, a 
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maioria dos países da América Latina assumiu alguma forma de democracia eleitoral, 
todavia, a proteção aos direitos sociais e civis não foi fortalecida. Para os latino-
americanos, os governos são estão preocupados com os direitos fundamentais da 
sociedade, uma vez que, os altos níveis de corrupção denunciam a inconfiabilidade no 
Estado e o desmoronamento dos direitos civis contribuindo, em seu aspecto 
formativo, para a propagação do ideal da ineficiência do regime democrático. 
(GOUVÊA, 2009) 

Nesse ponto de nossa trajetória reflexiva é preciso realizar dois apontamentos. 
Primeiramente, a mudança do embate político inicial na conquista histórica de direitos 
entre forças político-econômicas dominantes e os movimentos sociais e a atual 
condição de pactos firmados entre as elites para manter os mesmos grupos no poder. 
E também, as diferenças da organização e efetivação desse processo em países que 
condicionam a ideologia do desenvolvimento e em países ditos em desenvolvimento. 
Ao possibilitar na América Latina, transformações marginais fundamentadas na 
negociação de conflitos e desencanto com a ausência de prática democrática 
enfraqueceu o amplo pacto social que se acreditara ser firmado gerando a 
desmobilização, a fragmentação e a institucionalização dos movimentos sociais 
acompanhadas da redução do espaço público reivindicativo. (GOUVÊA, 2009; PEREIRA 
E SILVA, 2010; BARATTO, 2009) 

Com a sobreposição de direitos individuais aos coletivos a burocratização dos 
movimentos sociais, além de pulverizar o sentido democrático de conflito construtivo 
reivindicativo dos mesmos, iguala, na representatividade, direitos empresariais e 
sociais, como a atuação nos conselhos municipais, por exemplo. Baratto (2009) 
defende a importância da tensão construtiva entre os movimentos sociais resistentes e 
as diretrizes das agendas internacionais, apontando a relevância da mediação entre a 
ausência de um referencial teórico-metodológico que não seja retórico e direcione os 
espaços de luta para os interesses dominantes favorecendo a cooptação política296 e a 
contribuição que a mudança de discurso da igualdade inerente a todos – 
individualismo - para o reconhecimento da diversidade de identidades culturais – 
diálogo intercultural. 

Esta associação, identificada pela intensificação das exigências 
pelo respeito aos direitos humanos, partiu de organizações da 
sociedade civil, estruturadas local e globalmente. 
Concomitantemente, esta associação entre democracia e 
direitos humanos que, ao menos no plano normativo legal, 
assegurou a afirmação de sua universalidade, conforme 
disposto no artigo 1º da Declaração de Viena de 1993, também 
possibilitou a legitimidade das exigências por respeito às 
diferenças culturais na definição e implementação dos direitos 
humanos. (BARATTO, 2009: 44) 

                                                           
296 Frente a possibilidade de adaptar interpretações e enfoques políticos de acordo com diferentes contextos, ou seja, a 

relevância histórica da interculturalidade não é negada, bem como a universalidade dos direitos não pode ser 

restringida. (BARATTO, 2009) 
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De certa forma, a arena política internacional compõe-se de uma diversidade 
maior de agentes e organizações não-governamentais, atribuindo aos direitos 
humanos maior proximidade com o debate da diversidade cultural. Nesse momento, a 
mediação a ser realizada está entre a importância da contribuição do embate entre 
mobilizações sociais e organismos internacionais na reivindicação e efetivação de 
direitos fundamentais, todavia, é preciso esclarecer o quanto o terceiro setor atua 
como braço do Estado, regulador do poder econômico, centralizando as ações no 
indivíduo e desresponsabilizando a esfera pública pela gestão da coisa pública, além de 
contribuir para a fragmentação e institucionalização dos movimentos sociais, 
reduzindo a concepção de projeto de sociedade e processo histórico. (BARATTO, 2009; 
SACAVINO, 2000; CANDAU, 2000) 

Outro debate importante para enfrentarmos é o constitutivo dos meandros 
entre a universalidade e a alteridade, afinal, tais concepções movimentam a história da 
humanidade desde o início da extensão da Razão297 na Grécia Antiga: o que nos é 
comum, nos fazendo sociedade e o que nos faz diferentes, nos fazendo indivíduos. 
Contemporaneamente, porém, a partir das revoluções burguesas e da teoria política 
liberal é preciso problematizar sobre os direitos coletivos na lógica de igualdade e 
liberdade individual, e, além disso, os direitos que temos em ser diferentes diante de 
instituições que visam homogeneizar, ou ainda, o direito que temos a diversidade 
quando está significa processos de dominação político-histórica concretizadas em 
desigualdades sociais. (SILVEIRA, 2010; SOUZA, 2000; CANDAU, 2008; CANDAU, 2012) 

Ao passo que não existem construções histórico-culturais reconhecidas por 
todas as sociedades do mundo, muitas das condições históricas de dominação 
identificadas – gênero, etnia, geração, localidade, classe social – tornam-se políticas 
públicas focais elaboradas a partir de diretrizes internacionais, com raízes históricas 
específicas e concepções de direito e igualdade individuais. (BARATTO, 2009; SILVEIRA, 
2010) 

[...] a extremação das particularidades pode conduzir a 
particularismos egoístas, fratricidas e dilacerantes, de modo a 
mais separar do que unir os seres humanos, numa lógica de 
apartação tanto quanto a dos dominadores. (SILVEIRA, 2010: 
178) 

Dessa maneira, evidenciamos a relevância de desvelar as entrelinhas existentes 
entre organismos multilaterais e os direitos humanos, enquanto normas e orientações, 
presentes na constituição das políticas públicas, pois atuam na construção de um 
projeto de sociedade específico, com o objetivo de fortalecer a concepção de mundo 
dominante. (SILVEIRA, 2007) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                           
297 Capacidade de distinguir o verdadeiro do falso que caracteriza o ser humano; faculdade que permite alcançar a 

verdade, demonstrar ou justificar afirmações, articulando conceitos de acordo com princípios lógicos com o objetivo 

de atingir conclusões. (JAPIASSU & MARCONDES, 2001) 
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Por meio da trajetória percorrida para o entendimento das relações entre os 
direitos humanos, enquanto referencial político e ético, e a constituição das políticas 
públicas é possível apontar a utilização desses como um discurso liberal, que 
corresponde às expectativas embrionárias junto aos organismos internacionais. Em 
decorrência dessa articulação político-estratégica vivemos a fragilidade dos regimes 
democráticos, principalmente em países ditos em desenvolvimento e a sobreposição 
de direitos individuais aos direitos coletivos.  

Se nos mantivermos aferrados a um paradigma dissociativo, 
como parece querer potencializar a cosmovisão liberal 
correspondente à globalização sistêmica, excluindo formações 
e grupos sociais e suas cosmovisões excêntricas ao padrão; se a 
incorporação dessas diversidades não ocorrer de forma crítica, 
inventiva e inclusiva, contra a sua subsunção cultural pelo e no 
modelo, não estaremos construindo o novo. Não estaremos 
construindo o novo de uma universalidade substantiva porque 
diversificada (SILVEIRA, 2010: 182) 

Segundo Baratto (2009), a regulamentação estatal no neoliberalismo atua pela 
institucionalização dos movimentos sociais e pela propagação do individualismo. 
Todavia, uma vez que, a cultura não é homogênea e/ou estática sendo definida no 
contato com outro, assim como a condição radical da democracia é o conflito, por 
meio do diálogo intercultural é possível promover a ampliação do espaço público 
reconhecendo as limitações do paradigma ocidental cristão dos direitos humanos e 
defendendo o reconhecimento da diversidade como condição para a universalidade, 
pois a dignidade humana é proporcional à condição de ter direitos.  

Em contrapartida, não podemos desconsiderar a importância da resistência dos 
movimentos sociais contemporâneos que além de manter o fôlego do enfrentamento 
nos parcos espaços públicos institucionalizados e burocratizados, tomam iniciativas, 
elaboram propostas e lutam pela efetivação dos diretos. Assim como, não podemos 
ignorar a construtiva tensão estabelecida entre os movimentos sociais reivindicativos e 
as políticas públicas dominantes, pois mesmo dentre das articulações estratégicas de 
gerenciamento de riscos e a fragmentação da luta social, possibilidades de cidadania, 
intervenção e conquista de direitos não deixam de acontecer. (SACAVINO, 2000; 
CANDAU, 2008; LASTA E HILLESHEIM, 2011) 

Nesse sentido, para garantir à universalidade dos direitos fundamentais a 
pessoa humana a alteridade é condição elementar de resistência aos padrões de 
homogeneidade historicamente impostos aos dominados. Dessa maneira, o problema 
não está localizado exclusivamente na defesa, na garantia e no acesso aos diretos 
fundamentais, mas nos processos de desigualdade que desafiam a efetivação da 
universalização dos direitos. (BARATTO, 2009; SOUZA, 2000) 

Para tanto, evocamos a supranecessidade de formação de sujeitos de direito, 
articulando o comprometimento ético com a vida em sociedade e a radical (raiz) 
concepção de democracia direta. Ora, como pensar a universalização de direitos em 
um contexto de desigualdades e discriminações? Ou ainda quantos impactos, do 
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paradigma de sociedade e desenvolvimento, pontuamos durante nossa incursão, não 
favorecem o estabelecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana? Pois bem, 
numa ousadia esperançosa afirmamos que por meio da concepção de educação, como 
formação humana para a vida comum e projeto de sociedade, podemos desafiar a 
realidade estabelecida. (SACAVINO, 2000b; HORTA, 2000) 

Obviamente, não podemos exigir que a escolarização estrategicamente 
pensada pelos dominantes favoreça a emancipação dos dominados e, muito menos, 
que a educação seja redentora. Não é disso que tratamos! A proposta é pensar 
currículos escolares construídos de maneira coletiva fomentando a responsabilidade 
pela vida social, o confronto diário com as relações de dominação e a relevância da 
alteridade. E como em sociedade nada existe sem o outro, a formação continuada dos 
profissionais de ensino, para educação formal e informal, por meio da análise do 
currículo em ação, pela autonomia da sociedade e pela superação do abismo entre 
teoria e prática. (CANDAU, 2000b) 

Nessa perspectiva, para a proposta dos Parâmetros eleger a 
cidadania como eixo vertebrador da educação escolar supõe 
assumir três grandes diretrizes: posicionar-se em relação às 
questões sociais e interpretar a tarefa educativa como uma 
intervenção na realidade no momento presente; não tratar os 
valores apenas como conceitos ideais e incluir essa perspectiva 
no ensino das áreas de conhecimento escolar. (CANDAU, 
2000b: 84) 

Com isso, não podemos negar que na constituição do processo histórico 
denominado direitos humanos, cujo marco é sua Carta Magna promulgada em 1948, a 
contribuição política de sujeitos e movimentos sociais que concebem estes como um 
referencial ético, que fundamenta a luta pela reivindicação e efetivação de direitos, 
assim como, orienta uma concepção de mundo coletiva e democrática. Alguns desses 
sujeitos fortalecem sua luta política, pela universalização dos direitos, por meio de um 
novo campo de embate, que busca pensar e praticar os direitos humanos para além do 
individualismo liberal e da cultura de homogeneização e obediência, esse campo é 
denominado “Educação em Direitos Humanos.” (SOUZA, 2000; HORTA, 2000; 
CANDAU, 2000b) 

A educação em direitos humanos é estabelecida no Brasil a partir do 
fortalecimento dos movimentos sociais constituintes pós vinte e um anos de ditadura 
militar, no final da década de 1980. De acordo com essa perspectiva a tolerância não é 
igualdade, a diversidade não é patologia e o mundo não é o Ocidente dominante. O 
objetivo é estabelecer um enfoque contra-hegemônico de direitos humanos, sendo a 
educação uma maneira de intervir na construção da realidade em prol de um projeto 
alternativo de sociedade: justa; equânime e plural. (CANDAU, 2000b) 

Os limites de tal perspectiva são: delimitação e condições de atuação; o risco de 
fragmentação pela diversidade de referenciais teórico-metodológicos envolvidos; as 
inconstâncias entre parceria e cooptação políticas; a integração ou não de uma 
disciplina curricular específica que trabalhe com educação em direitos humanos no 
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ensino regular; a formação inicial e continuada de profissionais da educação de acordo 
com o compromisso histórico de transformar a sociedade. (CANDAU, 2000b) 

Nesse sentido, de acordo com Souza (2000) para aplicar um currículo que 
corresponda às diretrizes apontadas, com profissionais comprometidos e 
continuamente formados, devemos relacionar, além das condições de universalização 
do direito a educação, a luta por uma educação pública de qualidade. Uma vez que, as 
discriminações constitutivas do processo de escolarização estão arraigadas num longo 
caminho histórico de desigualdade de oportunidades na sociedade. Por isso, o trabalho 
pedagógico é político e não pode deixar de analisar a diversidade em relação à 
desigualdade. “Comprometer-se com a luta e a promoção desse direito é promover o 
respeito à dignidade humana e reconhecer, através de atitudes e propostas viáveis 
para o campo educacional, o valor absoluto da vida” (p. 113) 

Assim, elencamos a relevância política da educação enquanto intervenção 
social e formação humana, bem como pontuamos a importância da transformação do 
enfoque educacional na construção de uma educação autônoma para uma sociedade 
autônoma. Para que possamos desvendar e enfrentar a racionalidade dominante, suas 
implicações e pressupostos. É por meio da ruptura do paradigma educacional que 
podemos criar espaços de debate e formação da evocada radicalização da democracia, 
que nos acorde para o questionamento, para a mobilização e para a responsabilidade 
com a vida em sociedade. (HORTA, 2000)   
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DISSENSO E CONSENSO EM TERRAS DO OESTE:  

ÉTICA DISCURSIVA DE KARL OTTO APEL E OS DIREITOS HUMANOS 
REFERENTE À PROPRIEDADE DA TERRA PELOS TERENA DE BURITI 
(MS)  

José Moacir de Aquino – UFMS 

Jose-moacir.aquino@ufms.br 

RESUMO 

A ética dialógica de Karl Otto Apel, ligado à Escola de Frankfurt, intenta impactar as 
empreitadas teóricas e a práxis social a partir da propugnação da resolução consensual 
dos conflitos do mundo da vida. O conceito de consenso se perfila como metacritério 
regulador do uso que deve ser feito dos critérios fáticos e objetivos de sentido e 
validade. Aplicar-se-á aqui essa pretensão de Apel à fenomenologia da questão 
fundiária em torno dos indígenas Terena de Buriti (Mato Grosso do Sul – MS), caso 
notório de violação dos direitos fundamentais e mitigação da dignidade humana. Na 
visão dos Terenas e da FUNAI, vige um esbulho histórico das terras tradicionais dos 
Terena e consequente naturalização da injustiça; e, atualmente, essa problemática 
enreda ainda o domínio do dissenso e da violência, dada a dificuldade de resolução 
político-ético-jurídica consensual. E mesmo com a determinação da retomada da área 
já periciada (cerca de 17.200 hectares) pelos Terena, configura-se ainda o 
apregoamento do maniqueísmo epistemológico e a do irracionalismo ético. Decerto, a 
urgência dessa causa exige construir uma fundamentação ética não-neutra, porém 
cognitiva e normativa, cuja possibilidade depende da cooperação entre a ética 
filosófica, as ciências da natureza, sociais ou da história, e as instituições, 
sobremaneira a do Direito, tendo em vista uma teoria crítica da educação em Direitos 
Humanos. Esses constituem o “mínimo ético irredutível” (universal) a ser respeitado 
por todos em razão de salvaguardar a dignidade humana. O déficit proveniente da 
limitação das condições históricas assimétricas, que mitiga a factibilidade da cultura de 
justiça, em princípio, pode ser superado no processo da educação à verdade e à vida 
justa. 

 

Palavras-chave: ética dialógica; consenso; terra dos Terena; teoria crítica em educação 
de Direitos Humanos. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este texto concerne à aplicação do suporte teórico da pragmática 
transcendental de Karl Otto Apel, preponderantemente, sua proposta de uma ética 
dialógica, em vista de contribuir na resolução efetiva da problemática concernente à 
demarcação das terras indígenas dos Terena de Buriti (MS). Com esse escopo, 
explicitar-se-á: a) a fenomenologia do dissenso referente à problemática fundiária 
afeta aos Terena de Buriti (MS); b) os contornos teóricos básicos de uma teoria do 
consenso desenvolvidos por Apel, a partir de sua ética dialógica. Nesse ponto, 
originalmente, postula-se marcar a exigência de uma teoria crítica da educação em 
Direitos Humanos como complementária da ética discursiva. E, por fim, c) a indicação 
reflexiva da necessidade de continuar na perspectiva do consenso, a fim de tornar 
consequente a “retomada”. 

1. FENOMENOLOGIA DO DISSENSO E DA INJUSTIÇA RELATIVA À QUESTÃO 
FUNDIÁRIA EM TORNO DOS INDÍGENAS TERENA DE BURITI (MATO GROSSO DO 
SUL – MS) 

Constata-se que, ao longo da história do Brasil, a solução para a questão 
fundiária é complexa e de difícil solução298. No Estado do Mato Grosso do Sul, a 
questão fundiária adquire contornos mais dramáticos, na medida em que abrange o 
acirrado conflito de interesses em relação à demarcação das terras indígenas. Pois, 
vige um processo histórico de espoliação das terras indígenas, conjugado com o 
extermínio físico e cultural destes povos. Neste contexto, vários fatores agravam o 
quadro litigioso da questão fundiária, dentre eles: a assimetria entre os afetados; a 
escolha unilateral por um modelo de “desenvolvimento” econômico, 
caracteristicamente, propenso a legitimar o genocídio de povos indígenas e o sacrifício 
de recursos naturais dos biomas da região; a ação inoperante do aparato estatal 
político-administrativo para solucionar os problemas fundiários299. E desse modo, a 
resolução consensual parece praticamente infactível, e a jurídica sempre mais morosa. 

O Estado brasileiro assume uma posição ambivalente no trato da questão 
fundiária relacionada à demarcação das terras indígenas. O Estado brasileiro se mostra 
incapaz de cumprir a Constituição e os Tratados Internacionais, dos quais é signatário, 
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 MORONI, Rogério Batalha Rocha. A negação de direitos em Mato Grosso do Sul: um olhar sobre a 
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em vista de resguardar os direitos humanos e territoriais dos povos indígenas300. De 
um lado, ele promove o processo de identificação e delimitação das terras indígenas a 
fim de “proteger e fazer respeitar todos os seus bens”, por força do dispositivo 
constitucional. Por outro, cria mecanismos e empreende ações que, ao fomentar o 
desenvolvimento econômico, inclusive com a participação de corporações com capitais 
globalizados, colocam por terra qualquer premissa multicultural reconhecedora do 
direito à diferença301.  

A problemática fundiária em Mato Grosso do Sul mitiga o exercício de 
direitos fundamentais à dignidade humana. Aporeticamente, apesar do Mato Grosso 
do Sul congregar a segunda maior população indígena do Brasil, ele tem os “piores 
índices de terras demarcadas e com os maiores índices de violações de direitos 
humanos resultantes de sistemática omissão do poder público em cumprir e respeitar 
as determinações do artigo 231 da Constituição Federal de 1988”302. Os índices atuais, 
concernentes a assassinatos, expulsões de terras, exploração, envenenamento, fome, 
mortalidade infantil por desnutrição e doenças curáveis, violência em decorrência do 
alcoolismo, racismo e suicídio303, demonstram a tragédia histórica vivenciada pelos 
povos indígenas, bem como a improbidade estatal para salvaguardar os direitos 
fundamentais dessas populações.  
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Dentre os indígenas afetados pela questão fundiária no Mato Grosso do 
Sul, os Terena constituem o segundo contingente populacional indígena do Estado. Os 
registros históricos de radicação dos ancestrais da atual população Terena nessa 
região, tais como os das fundações do Forte Coimbra (Corumbá, 1775) e do Presídio de 
Miranda (1797), remontam ao século XVIII304. Na região de Buriti (Mato Grosso do Sul), 
a presença Terena data de antes da metade do século XIX, “a partir da existência de 
troncos familiares e pequenas aldeias autônomas, dispostas nas franjas da Serra de 
Maracaju”305. Segundo estudos etnográficos, a “linha do tempo Terena” abrange três 
períodos: a) tempos antigos, no qual os Terena tinham total liberdade para dispor do 
espaço para a construção de suas aldeias; b) tempos de servidão, após a Guerra do 
Paraguai (1864-1870) e a chegada de frentes coloniais, quando perdem o direito a 
dispor do espaço e passam a viver de favor nas fazendas de agricultura e criação de 
gado; c) tempos atuais, a partir de 1905 com a demarcação das reservas, quando 
passam a viver sob confinamento e a tutela do Estado brasileiro ou como 
trabalhadores assalariados no campo e em cidades da região de Mato Grosso do Sul306. 
O fato é que, as terras, outrora tradicionalmente ocupadas pelos povos Kaiowá-
Guarani e Terena, passaram a compor o amplo aparato de exploração da pecuária e da 
monocultura em larga escala das atividades do agronegócio. E, por conta do 
esfacelamento étnico e do despojamento de suas terras, as quais constituem a 
mediação fundamental de produção e organização social, os indígenas foram forçados, 
paulatinamente, a se “inserir” na lógica capitalista da produção (principalmente como 
fator braçal) de forma precária, discriminatória e desumana307.  

A denominação Terena surge no período colonial, em razão da 
desterritorialização e reterritorialização, e funciona como categoria englobante para 
designar a população de vários subgrupos ou etnias Aruák, aparentadas lingüística e 
culturalmente. Não obstante, recentes estudos de etnoistória têm demonstrado que é 
necessário, a fim de confirmar a presença contínua dos Terenas na região de Buriti 
(MS), superar essa categorização genérica dos Terena. Conforme esses estudos, os 
registros históricos sobre os Guaná, ancestrais dos Terena, demonstram a subsistência 
desses em três modalidades de assentamento: a) grandes aldeias formatadas em torno 
da política estratégica de colonização do governo português-brasileiro; b) aldeias 
Guaná aliadas dos Guaicurus, cuja simbiose assegurava a proteção do território contra 
os espanhóis; c) aldeias menores, que se mantiveram autônomas em relação aos 
empreendimentos militares e missionários coloniais. Essa distinção denota que as 
frentes de expansão colonial impactaram a população Guaná de diferentes formas e 
com intensidade variável. Caracteristicamente, as populações das grandes aldeias se 
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fixaram junto aos fortes militares e missões religiosas; as das pequenas aldeias 
mantiveram contato intermitente308, geralmente intermediado por seus patrícios que 
viviam nas grandes aldeias. Sem levar isso em consideração, a compreensão 
predominante é a de que a população Terena é formada exclusivamente pelos 
descendentes das grandes aldeias que, depois de destruídas por ocasião da Guerra do 
Paraguai, foram dispersos como mão-de-obra nas fazendas pioneiras de criação de 
gado e agricultura de subsistência ou recolhidos nas reservas demarcadas pelo Serviço 
de Proteção ao Índio (SPI). Outrossim, a consideração dessas modalidades e, em 
específico, daquelas marcadas pela ocupação em aldeias autônomas ou em núcleos 
fixados em simbiose com os “Kadiwel”, é fundamental para compreender os processos 
de territorialização e os atuais processos de reivindicação de demarcação de terras 
pelos Terena em Buriti309.  

Na perspectiva dos indigenistas, a questão fundiária em Buriti (MS) se 
estriba na tese segundo a qual subsiste um esbulho histórico das terras tradicionais 
dos Terena. No entender dos Terena e atualmente da FUNAI310, esse esbulho decorre 
da ação do Serviço de Proteção ao Índio, a partir de 1925, que visava demarcar e 
acomodar a população dos diversos troncos dos Terena. Naquela época, o órgão 
indigenista, mais preocupado em adequar a ação indigenista aos interesses dos 
proprietários pela regularização das terras da frente de expansão agropecuária e aos 
apelos humanitários e necessidades legais de promover a assimilação da população 
indígena311, acomodou os Terena numa área de 2.090 hectares. Nessa conjuntura de 
interesses ambíguos, a ação do SPI não assegurou a demarcação de todos os sítios 
ocupados pelos troncos Terena, cuja área já periciada concerne a 17.200 hectares312 e, 
ao impor a “situação de reserva”313, alterou o padrão demográfico e a forma dos 
assentamentos dos Terena na região de Buriti.  
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 PEREIRA, op. cit., p. 39-40. A “invisibilidade” (ou carência de contrastividade cultural radical) dos 
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 PEREIRA, op. cit., p. 61. 
313

 O SPI, orientado pelo ideal positivista da época, implanta na área de acomodação de Buriti um 
conjunto de ações integracionistas – tais como, escolarização, incremento de atividades produtivas, 
organização política centralizada da capitania –, tendo em vista a incorporação gradativa de práticas 
econômicas que assegurasse inserção da população indígena na vida nacional (cf. PEREIRA, op. cit., p. 
68-69). 



 

1124 

 

Considerando o exposto, a problemática fundiária de Buriti (MS) enreda o 
domínio do dissenso e, dada a dificuldade de resolução, a naturalização da injustiça. 
Nessa encruzilhada, é notório que nem todos os afetados pelo conflito fundiário de 
Buriti se empenham, de maneira veraz e eticamente, à superação de suas aporias, 
porquanto que apostam no dissenso314 e no uso de uma racionalidade estratégica que 
legitima a prática de poder e a mitigação da autonomia. Concorre nesse sentido o uso 
de expedientes processuais que favorecem a morosidade na tramitação das ações 
judiciais e a promoção da discórdia entre índios e “não-índios”, resultando no 
agravamento do quadro de violência e miserabilidade, sobretudo das comunidades 
indígenas, que tonifica o mosaico do conflito fundiário nestas terras Oeste. Com o fim 
de romper com esse quadro vicioso, os Terena de Buriti passam a empreender, em 
2013, ações de “retomada”315 das suas terras por eles mesmos. Em princípio, a 
“retomada” se caracteriza pela decisão sócio-política de migrar da situação de 
“espera” e subjugação ao uso da mediação discursivo-judicial à ação programática 
forçada (“recurso último”), mediante o confronto físico, teórico e moral com as forças 
de proteção das propriedades instaladas, no sentido de retomar suas terras originárias 
e resolver de forma definitiva essa problemática de esbulho histórico. Dadas as 
repercussões em âmbito nacional de certo modo, a “retomada” pode se converter em 
um caso paradigmático de “reviravolta” na luta indígena pela demarcação de suas 
terras. Ainda que os desdobramentos imediatos da “retomada” não permitam tecer 
análises mais consistentes, parece relevante refletir, sob o transfundo da exigência 
ética de salvaguardar a vida e sua dignidade de todos os afetados, sobre a possível 
aposta numa resolução também consensual do problema fundiário dos Terena e 
brasileiro. 

2. ÉTICA DIALÓGICA EM FAVOR DE UMA TEORIA CRÍTICA DA EDUCAÇÃO DOS 
DIREITOS HUMANOS  

A arquitetônica da proposta filosófico-ética de Karl-Otto Apel (1922-) é 
orientada pelo intento de transformar a filosofia transcendental clássica da consciência 
a partir do paradigma da linguagem316. Sob esse intento, a proposta de Apel vem se 
compondo de uma antropologia do conhecimento, uma hermenêutica e uma 
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pragmática transcendentais a partir de uma semiótica transcendental como prima 
phisosophia, uma teoria dos tipos de racionalidade, uma teoria consensual da verdade 
e uma ética discursiva317. A reflexão transcendental318, afirma Apel, explicita as 
condições de possibilidade e validade da constituição do conhecimento e da práxis 
humana em seu mais amplo sentido e, como tal, constitui a especificidade da atividade 
da filosofia. Pressupondo que a filosofia é ciência de princípios319, por reflexão estrita 
da linguagem sobre si mesma, Apel intenta inventariar os princípios intranscendíveis 
de todo discurso humano, a fim de explicitar o horizonte de uma razão centrada na 
comunicação, na intersubjetividade proporcionada pelo fato “objetivo” (público) do 
diálogo. 

Propositivamente, Apel parte do socialismo científico de Peirce para 
desenvolver sua perspectiva de socialismo pragmático320. Nele, Apel retoma a 
superioridade da teoria da verdade consensual de Peirce, para a qual todos os critérios 
objetivos disponíveis de verdade fundamentam a validade intersubjetiva do consenso. 
Esse horizonte constitui, assim considera Apel, o pressuposto normativo-
transcendental de toda ciência, desde o qual a realização da verdade depende a priori 
da realização da ilimitada comunidade de comunicação na sociedade historicamente 
dada. No plano da autorreflexão, que não pode ser negada sob pena de 
autocontradição performativa, os indivíduos, empírico e transcendentalmente, são 
necessariamente sociais contanto que dialógicos. Na prática, todo interlocutor sério 
interessado na verdade e consciente de seus interesses e convicções se obriga: a) à 
autorrenúncia frente aos interesses não-generalizáveis; b) ao reconhecimento dos 
direitos dos membros da comunidade real de investigação para expor suas próprias 
descobertas (justificadas); c) ao compromisso na busca da verdade; b) a investir na 
esperança do consenso definitivo. Com o socialismo pragmático, Apel propõe uma 
idéia regulativa para valorar as sociedades atuais e mediar a universalização dos 
interesses, em contextos nos quais predominam o “diálogo de surdos” e a falácia que 
todos são iguais (ainda que alguns mais iguais que outros). Então, a partir desse 
socialismo pragmático é possível falar de objetividade científica e, inclusive, 
argumentar com sentido.  

2.1. ÉTICA DIALÓGICA EM FAVOR DO CONSENSO  

Apel enfrenta a situação paradoxal da ética na modernidade que exige e, 
ao mesmo tempo, obstaculiza o intento de uma fundamentação racional da ética. Essa 
pretensão é impossibilitada em virtude da carência de status epistemológico da ética 
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ética del discurso, p. 9-10. 
318
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como ciência na modernidade. A revolução científico-filosófica moderna põe em 
cheque a possibilidade de fundamentação da ética, na medida em que preconiza o 
abandono de todas as considerações de valor e a completa desvalorização do ser, o 
divórcio do mundo do valor e do mundo dos fatos321. Essa distinção entre ser e dever-
ser, isto é, entre leis fáticas da natureza e leis normativas do agir humano, estabelece 
um novo paradigma na ética, a saber, a suposição de um abismo logicamente 
insuperável entre a idéia de uma racionalidade cientificista e tecnológica (ciência 
valorativamente neutra) e a idéia de uma razão prática (ética)322. No Ocidente, três 
correntes filosóficas323, o cientificismo positivista, o racionalismo crítico e o solipsismo 
metódico, colaboram na tarefa desmobilizadora de uma razão prática que se 
responsabilize pela fundamentação de uma ética universal. A conseqüência desta 
mobilização, segundo Cortina, é que efetivamente, nem no Ocidente nem no Oriente 
os sistemas filosóficos imperantes, que legitimam ideologicamente os sistemas 
políticos, fomentam a responsabilidade da razão prática324. 

O cientificismo positivista325, pressupondo a separação epistemológica 
entre é-deve, fatos-normas, teoria-práxis, classifica como racional e objetivo o discurso 
sobre fatos e de irracional e subjetivo o discurso sobre normas e, com isso, sustenta a 
objeção ao caráter racional da ética. Tal quadro configura uma situação dilemática, 
visto que implica na escolha das seguintes alternativas: “1) liberdade pessoal e ciência 
livre, porém sem compromisso intersubjetivo com normas éticas, valores e fins”; e 2) 
“uma mediação institucionalizada e fixada dogmaticamente entre teoria e práxis, 
porém sem oportunidade de mediação baseada na livre decisão da consciência 
individual”326. O resultado é, pois, o apregoamento do maniqueísmo epistemológico e 
a do irracionalismo ético. Sendo o âmbito da moral aquele das decisões arbitrárias ou 
das reações emocionais, as avaliações éticas da vida social ficam abandonadas à sorte 
dos dogmatismos e totalitarismos de todo cunho. Esse maniqueísmo epistemológico, 
nas democracias ocidentais, cumpre a função ideológica de legitimar a separação e 
complementação da vida pública e da vida privada. Na vida pública vigora o 
monoteísmo racional, a partir do qual as justificações morais são substituídas por 
argumentos pragmáticos de peritos baseados em regras científicas objetiváveis. Na 
vida privada reina um politeísmo axiológico, pois as decisões éticas ou religiosas 
decorrem da hierarquia de valores do reduto da consciência privada. O resultado dessa 
postura é, segundo Apel, um existencialismo subjetivista-irracionalista que atua como 
complemento filosófico da ratio cientificista-tecnológica, na suposição de um “sistema 
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de complementaridade entre a racionalidade processual valorativamente neutra no 
âmbito público e as decisões últimas pré-racionais no âmbito privado da vida”327. Aqui, 
o esforço de Apel é o de mostrar que, frente ao irracionalismo ético e silêncio público 
em matéria ética, as normas morais são racionais na medida em que passam pela via 
da argumentação, e que é possível construir uma ética não-neutra, porém cognitiva e 
normativa328. O racionalismo crítico329, por sua vez, preconiza a impossibilidade de 
uma fundamentação última da ação e do conhecimento. O solipsismo metódico330, 
principal rival de uma ética dialógica, consiste na postura metodológica que parte da 
convicção que o indivíduo, no campo teórico como no prático, é anterior à constituição 
da sociedade e recorre a esta, em último caso, para satisfazer suas necessidades, 
interesses e desejos mediante ações instrumentais e estratégicas. Consequentemente, 
ele legitima ideologicamente o egoísmo social, visto que justifica à convivência 
humana o uso da racionalidade estratégica. Por este ângulo, a razão prática se 
degenera em discurso de cálculo de benefícios e satisfações individuais e, 
conseqüentemente, impossibilita uma resposta ética universal.  

A ética do discurso Apel está estruturada, arquitetonicamente331, em duas 
partes fundamentais, a parte A e a parte B. A parte A diz respeito à fundamentação 
abstrata, a priori, relativa à comunidade ideal de comunicação antecipada 
contrafaticamente. Ela concerne à fundamentação de um princípio procedimental 
formal, uma metanorma - a exigência de se produzir discurso reais para a formação do 
consenso entre todos os afetados -, para a fundamentação das normas que podem ser 
acordadas universalmente, tanto no âmbito da ética quanto no do direito. A parte B, 
consoante à comunidade real de comunicação, explicita o modo pelo qual o discurso 
entrelaça sua exigência de fundamentação consensual das normas com as relações 
fáticas, no sentido de uma ética da responsabilidade referida à história. Essa distinção 
se presta a configurar a ética do discurso como uma ética da responsabilidade referida 
à história, não só além de Kant, mas também além do conceito clássico de uma ética 
deôntica de princípios. Dessa forma, a ética discursiva se funda no a priori dialético da 
comunidade de comunicação, isto é, no a priori da faticidade e historicidade do ser-no-
mundo humano (Heidegger) pertencente a uma “forma de vida” sociocultural 
(Wittgenstein) e, ao mesmo tempo, no a priori não-contigente dos pressupostos 
universais da racionalidade do discurso argumentativo, que atua como parâmetro 
teleológico-normativo na reconstrução da história da cultura e da sociedade humanas. 

O problema dessa arquitetura é que as condições de aplicabilidade de uma 
ética da comunidade de comunicação ideal ainda não estão dadas na comunidade real 
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e historicamente condicionada. Vez que essas condições são assimétricas, a norma 
básica da responsabilidade histórica – a exigência de mudar as condições reais de 
assimetria – não pode utilizar do princípio procedimental discurso da universalização 
dos interesses. O problema da conexão com a história332 deve ser resolvido, “dentro 
do possível”, mediante discursos reais que comportem a pretensão de fazer valer o 
princípio de universalização dos interesses e, simultaneamente, efetivar uma ética 
discursiva pós-convencional informada cientificamente e também pós-weberiana. No 
sentido da moral pós-convencional informada cientificamente, Apel postula a 
cooperação da ética filosófica com as ciências da natureza, sociais ou da história, 
levando em consideração a lógica do desenvolvimento da consciência de Piaget e 
Kohlberg. Essa lógica sustenta a tese da dependência da ontogênese (evolução do 
indivíduo) da moralidade individual em relação à filogênese (evolução da espécie) da 
eticidade humana. Essa cooperação deve se dá também com instituições, 
sobremaneira a do Direito, e com dados sócio-históricos da consciência moral333.  

A ética do discurso também deve ser entendida como “ética da 
responsabilidade”334 pelas conseqüências e subconsequências da ação humana, no 
sentido de Weber. Primeiro, porque a aplicação do princípio da ética discursiva, 
hipoteticamente uma regulação consensual-discursiva separada da racionalidade 
estratégica, só é factível onde as relações locais da moralidade e do direito e também 
as formas coletivas de vida permitem a partir de si mesmas. Segundo, porque as 
normas de conteúdo básicas para uma ordenação da justiça, as quais devem ser 
fundamentadas filosoficamente, não podem ser deduzidas “só do princípio da ética do 
discurso e de sua aplicação em um discurso ideal”, mas também “como resultado da 
conexão com a tradição já existente do direito e da moralidade de uma forma de vida 
determinada”335.  

Por esse ângulo, salienta Apel, o Estado de Direito representa um avanço 
histórico em relação à parte B de sua ética. Não obstante, é necessário que todo 
aquele que já compreende a validez universal do princípio ético do discurso, 
comprometa-se a considerar o princípio deôntico do discurso e sua responsabilidade 

                                                           
332 APEL, Teoría de la verdad y ética del discurso, p. 177-180. APEL, “Límites de la ética 

discursiva”, in CORTINA, Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, p. 233-262. Dussel 

vê Apel positiva e criticamente; de um lado, “refugiado” em um puro e formal nível 
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cf. DUSSEL, Ética da libertação - na idade da globalização e da exclusão, cap. 2 (“A 

moralidade formal. A validez intersubjetiva”), p. 182-189. 
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referida à história, seja ao mediar estrategicamente o consenso em face dos conflitos 
de interesses, seja ao colaborar para a “supressão aproximativa e em longo prazo da 
diferença” entre a situação condicionada historicamente da comunidade real de 
comunicação e a situação ideal, antecipada sempre contrafaticamente336. Ainda que 
esse compromisso não se vincule a alguma “utopia social concreta”, é imprescindível 
uma ordem jurídica mundial. Pois, somente uma ordem jurídica que efetivamente 
funciona, torna exigível a moral para os homens. Por conseguinte, a realização das 
condições de aplicação da ética do discurso se converte em um telos, razão pela qual 
as valorações situacionais são possíveis e necessárias. Daí que a ética discursiva deve 
ser entendida também como ética pós-convencional da responsabilidade que postula 
“a cooperação solidária dos indivíduos já na fundamentação das normas morais e 
jurídicas susceptíveis de entendimento pela mediação do discurso argumentativo”337. 

2.2. TEORIA CRÍTICA PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

A concepção pragmático-transcendental da verdade de Apel, encarnada no 
âmbito da validade intersubjetiva da argumentação, vincula-se intimamente com a 
exigência de uma ética dialógica. Todavia, a parte relativa à educação aparece de 
forma indicativa em seus textos, prescindo de explicitações aprofundadas. Decerto, a 
compreensão de verdade e ética de Apel, porquanto que perspectiva uma ruptura com 
a lógica da ciência moderna e com a mentalidade individualista, exige um processo 
pedagógico de formação à verdade e à vida ética responsável e solidária. Essa lacuna 
constitui o problema de fundo desta investigação, a ser empreendida, a partir das 
intuições esboçadas pelo próprio Apel. Hipoteticamente, presume-se que o 
desdobramento da teoria de verdade e da ética discursiva de Apel pode delinear, 
razoavelmente, os fundamentos elementares de uma filosofia da educação compatível 
com a pragmática transcendental, mais especificamente no sentido de uma teoria 
crítica da educação em Direitos Humanos.  

Genericamente, Apel considera significativa a possibilidade de ampliação 
da teoria consensual da verdade a partir da teoria construtivista do consenso ou do 
diálogo, iniciada por P. Lorenzen e K. Lorenzen, já que a manifestação de sentido do 
mundo, em sua imensa pluralidade, é claramente determinada pela confirmação de 
processos de aprendizagens distintos, mas de importância igualmente vital338. Por 
outra parte, ele supõe necessário também uma resposta às teorias da aprendizagem 
que sugerem, num sentido social darwinista, não haver critérios normativos e 
especificamente culturais para a confirmação do conhecimento. Em síntese, essa 
resposta reitera a validade dos critérios normativos de compreensão sempre já 
contidos no logos da racionalidade do discurso, a saber, as quatro exigências 
performativas universais de validade do discurso humano, a saber, “a exigência de 
sentido, a exigência de verdade, a exigência de veracidade e a exigência de correção 
eticamente relevante dos atos de fala comunicativos, no sentido das normas desde 
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sempre reconhecidas pela comunidade ideal de comunicação”339, as quais concorrem 
para a antecipação contrafática do ideal da formação de consenso. Sob esse horizonte, 
Apel parece apostar na ideia do progresso à verdade e à competência dos juízos 
morais, porquanto que este é pressuposto em toda reconstrução dos processos 
humanos de aprendizagem340. 

Assim intuída, a educação deve ser impactada pelo paradigma da 
linguagem. Tal decorre da situação que as produções cognitivas, depois da reviravolta 
pragmática, são sempre produções comunicativas, vez que são pensáveis como 
possíveis quando referidos à comunidade de comunicação. Antevê-se que a 
descoberta desta dupla estrutura341 (sentença performativa e proposição) resulta em 
alguma consequência fundamental para a educação. Afinal, a visão do conhecimento 
humano como um processo comunicativo situa o conhecimento numa tensão 
ineliminável entre a comunidade real e a comunidade ideal de comunicação. De uma 
parte, é impossível pensar o conhecimento desconectado da situação histórica 
específica e, de outra, é impossível pensar com seriedade na validade do 
conhecimento sem ultrapassar o consenso apenas fático342. Essa alusão geral, em 
contrapartida, justifica a necessidade de explicitar as possíveis implicações e aplicações 
dessa arquitetura para o horizonte da educação e, mais especificamente, para o 
âmbito da educação dos direitos humanos.  

Os Direitos Humanos proclamam o “ideal comum” da humanidade, em 
razão do qual os indivíduos e os povos devem reconhecer e respeitar, assim como 
promovê-los mediante o ensino e a educação. Historicamente, esses direitos 
fundamentais se conformaram, complementarmente, em direitos de três 
dimensões343: direitos civis e políticos, as liberdades individuais (públicas) em face das 
quais o Estado tem o dever negativo de não impedir seu pleno exercício; direitos 
sociais e econômicos e culturais, que exigem a contraprestação por parte do Estado 
aos cidadãos; direitos de solidariedade, cuja implicação se direciona ao 
desenvolvimento sustentável e pacífico em escala planetária. A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948) consubstancia a centralidade da pessoa humana e a 
universalização dos seus direitos fundamentais, enquanto expressão da consciência da 
comunidade internacional, com a consequente obrigação de proteção e promoção de 
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seus preceitos e finalidades. Em síntese, ao menos para os universalistas344, o 
fundamento dos direitos humanos é a dignidade humana, como valor intrínseco à 
condição humana. Eles constituem o “mínimo ético irredutível” (universal) que não 
pode ser comprometido345, mesmo em face da pluralidade de culturas, em vista da 
factibilidade da dignidade humana.  

Além de Apel, alguns estudiosos contemporâneos consideram que o 
“universal” dos direitos humanos passa diretamente pelo diálogo intercultural. 
Boaventura de Sousa Santos pensa que é preciso superar o debate sobre universalismo 
e relativismo cultural, a partir da transformação cosmopolita dos direitos humanos, no 
sentido de um multiculturalismo emancipatório. Para ele, “na medida em que todas as 
culturas possuem concepções distintas de dignidade, mas são incompletas, haver-se-ia 
que aumentar a consciência dessas incompletudes culturais mútuas, como 
pressuposto para um diálogo intercultural”346. Então, a partir desse diálogo 
intercultural se tornaria possível a construção de uma concepção multicultural dos 
direitos. Em direção similar, Bhikhu Parekh afirma que o diálogo intercultural aberto 
deve servir para desenvolver, pela via decisão coletiva, um catálogo de valores 
universais não etnocêntricos, em torno dos quais se assegure um consenso 
racionalmente defensável. Por sua parte, Joaquin Herrera Flores sustenta que o 
universalismo de decorre de um processo discursivo de diálogo, marcado pelo 
entrecruzamento e não pela mera superposição de diálogo347.  

Os direitos humanos configuram exigências morais que se convertem em 
“mínimos de justiça” indispensáveis à vida humana digna. São mínimos de justiça a 
serem adotados pelas nações com o fim de protegê-las da barbárie e viabilizar o 
advento de um mundo em que os seres humanos, livres do temor e da miséria, 
desfrutem da liberdade, da paz e da justiça. A justiça é o termômetro social348 e a 
razão da existência das leis, estruturas e instituições que compõem a sociedade. No 
sentido de Apel, o justo é o que acordado racionalmente sem coação por todos os 
afetados depois de um diálogo em condições de igualdade, tendo como horizonte a 
comunidade ideal de comunicação. Considerando isso, a cultura de justiça exige, por 
sua vez, uma educação para a justiça. Os Estados que fazem leis como resposta aos 
interesses expressos pelos seus cidadãos são mais justos que aqueles que não 
atendem às demandas de seus membros, ou que nem sequer fomentam a educação 
para que sejam conscientes de suas próprias opiniões. Assim, para além do mero 

                                                           
344

 Sobre os critérios de classificação dos direitos humanos, ver: PIOVESAN, Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional, p. 218; FERREIRA FILHO, Direitos humanos fundamentais, p. 85-88. 
SILVEIRA, Direitos humanos: conceitos, significados e funções, p. 238-241.  
345

 “Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A 
comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente, de maneira justa e unânime, 
com os mesmos parâmetros e com a mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais e bases 
históricas, culturais e religiosas devem ser consideradas, mas a obrigação dos Estados, 
independentemente de seu sistema político, econômico e cultural, promover e proteger todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais” (Declaração de Viena de 1993 (Sec. I, § 5º) apud 
PIOVESAN, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 219).  
346

 PIOVESAN, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 221. 
347

 PIOVESAN, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 222. 
348

 CORTINA et alii, Educar em la justicia, p. 11-13. 



 

1132 

 

cumprimento formal das convenções jurídicas, é imprescindível uma educação ética 
voltada para a justiça, a partir da qual os cidadãos se reconheçam como co-sujeitos 
autônomos e solidariamente responsáveis pelas conseqüências de suas decisões e 
ações no presente e no futuro. 

O entrecruzamento da concepção de verdade e da ética discursiva com a 
educação em direitos humanos, tal é a hipótese de fundo desta primeira abordagem 
investigativa, dar-se-á no horizonte da formação da “comunidade justa”, de uma 
cultura da justiça. Vez que a práxis educativa objetiva transmitir valores, então os 
empreendimentos em vista da verdade e da vida ética devem ser inalienáveis à 
educação. Por sua parte, os “mínimos de justiça” dos direitos humanos, tanto aqueles 
já faticamente reconhecidos e respeitados quanto aqueles que ainda permanecem 
idealmente vislumbrados para o futuro da humanidade, afiguram-se como conteúdos 
elementares; possivelmente para complementar o suposto formalismo da pragmática 
transcendental de Apel. O déficit proveniente da limitação das condições históricas 
ainda não dadas, que mitiga a factibilidade da cultura de justiça, em princípio, será 
superado no processo da educação à verdade e à vida justa. Afinal, inversamente, seria 
absurdo investir numa ciência falsa, assim como elaborar leis e instituições injustas. Tal 
proposta implica, portanto, na tarefa de explicitar os fundamentos, o programa e de 
procedimentos mínimos de uma educação à verdade e à justiça. 

2.3. CONSENSO COMO METACRITÉRIO PARA A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DO 
MUNDO DA VIDA 

Apel postula a vinculação entre verdade e consenso, no sentido de uma 
teoria consensual da verdade. O teor básico dessa teoria consensual se patenteia na 
ideia de verdade representada, para todos os interlocutores, em um consenso de uma 
comunidade ilimitada de argumentação, acerca do qual já não é mais possível discutir 
(intranscendível – unhintergehbar). Apel usa o termo consenso em dois sentidos 
diferentes349. Em um primeiro sentido, consenso concerne ao pressuposto 
transcendental ou condição de possibilidade a priori do sentido e da compreensão 
linguística. O consenso se refere ao acordo (Verständigung) em relação ao qual os 
seres humanos se encontram já sempre enquanto dotados de competência 
comunicativa. Tal sentido é sempre linguístico, pois toda constituição de sentido é 
mediada linguisticamente (a linguagem tem grandeza transcendental). Em um 
segundo, o consenso concerne ao telos último que se pretende alcançar em todo 
processo comunicativo. Desse modo, o consenso adquire um valor normativo e crítico 
de ideia regulativa em sentido kantiano (princípio procedimental discursivo à 
universalização dos interesses).  

Nessa perspectiva, o consenso, no entender de Apel, tem uma “função 
criteriológica”350. A noção de função consiste em afirmar que somente a explicação 
consensual da verdade permite que qualquer critério de verdade disponível venha a 
tomar parte no processo de argumentação. Quer dizer, a função criteriológica do 
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consenso consiste afirmar seu caráter regulador, no sentido que qualquer critério 
disponível de verdade (correspondência, coerência, evidência, êxito, entre outros) 
venha a ser incorporado e defendido argumentativamente. A função criteriológica do 
consenso concerne a “desenhar/arquitetar/delinear” o espaço no qual se argumenta e 
se confrontam os distintos critérios fáticos disponíveis, e, ao mesmo tempo, exigir uma 
síntese entre eles, tanto para cada consenso fático quanto para o consenso ideal in the 
long run. Por conseguinte, essa ideia de consenso exige que se mantenha aberta a 
possibilidade de consensos fáticos ulteriores, tendo em vista contribuir para a 
efetividade do consenso ideal e último. Procedendo assim, a reserva falibilista se 
complementa com a expectativa de que o consenso possa ser melhorado no futuro, 
segundo a qual só cabe esperar “aproximações assintóticas” à verdade, porém sem 
possuí-la de uma vez por todas. 

Considerando desse modo, em Apel, o conceito de consenso se perfila 
como metacritério351. Pois, enquanto tal, seu objeto não é diretamente a verdade dos 
enunciados ou das proposições, mas a regulação do uso que deve ser feito dos 
critérios fáticos e objetivos de verdade. Sua função criteriológica se refere ao processo 
ou procedimento argumentativo ou cognitivo, de modo que não pode ser situado no 
mesmo plano dos critérios de verdade relativos ao uso que tem uma função 
heuristicamente relevante (contexto de descoberta), os quais pertencem ao 
metaplano metodológico. O consenso é compreendido no sentido a priori, 
transcendental: como propriedade da verdade. Efetivamente, designa-se “verdadeiro” 
– com a reserva falibilista correspondente – aquele conhecimento que alcançará 
validade absolutamente intersubjetiva em uma comunidade ideal e ilimitada de 
comunicação (isto é, objeto de um consenso último e ideal). Sendo assim: o consenso 
não depende da verdade objetiva dos juízos, mas é o conceito de verdade que 
depende do consenso, ou seja, o consenso se fundamenta nos critérios de verdade 
disponíveis e não o inverso. Assim, a capacidade de consenso intersubjetivo é um 
momento estruturalmente relevante da verdade, enquanto se afigura como 
“resultado, efeito, manifestação ou expressão de uma pretensão de verdade”352. 
Ademais, em consonância com o segundo sentido de verdade (sua dimensão como 
ideia reguladora), o consenso abrange também o conjunto de procedimentos 
metodológica e eticamente relevantes, aos quais deve se ater a comunidade de 
comunicação. O consenso pode ser entendido como condição da verdade353, 
antecipada contrafacticamente em cada consenso, constituindo desse modo o marco 
de referência ou a plataforma na qual se tece a verdade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se vislumbrar aplicar o horizonte da proposta filosófico-ética de Apel ao 
conflito fundiário envolvendo os Terena Buriti, põe-se à prova validade mesma de uma 
fundamentação consensual da eticidade. À primeira vista, a “retomada” empreendida 
pelos Terena patenteia a fragilidade e a insuficiência da Parte B da ética discursiva, tal 
como assinala Apel, quando as condições históricas ainda não estão dadas, 
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sobremaneira em decorrência da assimetria entre os afetados e a morosidade das 
instituições públicas e Estado, e por isso precisam ser construídas para facultar o 
diálogo como via de resolução consensual e racional do conflito agrário. Contudo, 
longe de chancelar o pré-julgamento sobre a inviabilidade do consenso, na medida em 
que esse necessita dos próprios pressupostos à sua aplicação, a “retomada” delineia-
se como ação histórica legítima e até mesmo como exigência ética a fim de viabilizar o 
diálogo e incorporar, por meio de consensos fáticos, outros critérios para a resolução 
da demarcação das terras. Um desses consensos fáticos, defendidos por povos 
indígenas e ruralistas, é a indenização dos fazendeiros com títulos de propriedade em 
terras indígenas. Por si mesma e sem a perspectiva do consenso, a “retomada” reforça 
o apregoamento do maniqueísmo epistemológico e a do irracionalismo ético. Por 
outra parte, é imprescindível investir no consenso como metacritério regulador do uso 
a ser feito pelos critérios fáticos e objetivos de sentido e validade. Pautados por esse 
metacritério, desvela-se um horizonte possível e necessário para ultrapassar o estágio 
de “guerra” inicial da “retomada” da terra periciada pelos Terena, bem como superar o 
déficit proveniente da limitação das condições históricas assimétricas, que mitiga a 
factibilidade da cultura de justiça e o “mínimo ético irredutível” (universal) a ser 
respeitado por todos em razão de salvaguardar a dignidade humana. 
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RESUMO 

Leciona Bobbio que os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma 
vez por todas. Os direitos humanos são uma constante construção axiológica em 
processo de reconstrução diária, manifestando ações que abrem e consolidam espaços 
de luta sociais pela transformação da realidade em prol da igualdade material e 
dignidade humana, pautando, portanto a gramática da inclusão e emancipação social. 
Nesse sentido, o conceito de direitos humanos está em constante construção e 
reconstrução, ligando-se intimamente à questão histórica das lutas contra suas 
violações. Propõe-se com o presente trabalho uma maior ponderação acerca do tema 
direitos humanos perquirindo um melhor entendimento sobre a temática. 
Primeiramente, pretende-se uma tentativa de construção de um conceito de direitos 
humanos, ressaltando a dificuldade de uma definição fechada do que seriam esses 
direitos. Em um segundo momento trata-se propriamente da evolução histórica 
daqueles, iniciando com a tradição grega, abordando os principais documentos 
pioneiros na proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos, até o marco da luta 
por direitos, que foi a Revolução Francesa. E, por fim, analisa-se brevemente a 
fundamentação desses direitos, ou seja, sobre quais bases filosóficas estão alicerçados. 
Para tanto se utiliza do método dedutivo e de documentação indireta de fontes 
secundárias. A construção de um concito de direitos humanos remete 
necessariamente a sua evolução histórica e análise de seus fundamentos teóricos. 

 

Palavras - chave: Direitos Humanos; Evolução histórica; Fundamentos teóricos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os direitos humanos assumem evidência no discurso do Estado somente na era 
moderna frente às grandes revoluções democráticas do final do século XVIII, 
caracterizados como resposta às injustiças políticas e jurídicas. O fenômeno da 
globalização abre novos horizontes sociais e emancipatórios nos cidadãos, fazendo 
surgir quase que diariamente, uma gama de novos direitos, que passam a ser cobrados 
e protegidos, sendo inseridos em diferentes instrumentos de proteção.  

A Constituição Federal brasileira, de 1988, traz expresso em seu texto a 
proteção aos direitos humanos. Mas, para que possam ser exigidos e protegidos, 
necessária é sua compreensão.  

Pretende-se com o presente trabalho, de forma sucinta, contribuir para um 
melhor entendimento acerca do tema, tratando, primeiramente, de uma possível 
conceituação da expressão direitos humanos, para posteriormente, analisar a evolução 
histórica desses direitos e sua fundamentação.  

 Ademais, reitera-se que o tema direitos humanos é fruto de frequentes 
discussões nos mais diferentes espaços e tema de reivindicações de diferentes grupos 
sociais. Sendo assim, tratam-se de direitos que evoluem a cada dia e merecem ser 
estudados pela sua importância comunitária e global. Para tanto, usa-se o método de 
pesquisa bibliográfica. 

2 COMPREENDENDO A PARTIR DA CONCEITUAÇÃO 

Os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por 
todas (BOBBIO, 2004), são uma constante construção axiológica em processo de 
reconstrução diária, manifestando ações que abrem e consolidam espaços de luta 
sociais pela transformação da realidade em prol da igualdade material e dignidade 
humana (HERRERA FLORES, 2009), pautando, portanto a gramática da inclusão e 
emancipação social. 

A expressão “direitos humanos” suscita diferentes reflexões, sendo que, no 
tocante à doutrina, não há unicidade em sua definição, na medida em que se tratam 
de valores, que vão além das leis e costumes. Não se trata, portanto, de uma 
imposição estatal, ou criação social ou legislativa, mas, antes de tudo, de direitos 
inerentes ao ser humano, que vem se modificando ao longo da história.  

Para Gorczevski (2009, p. 21), à questão relativa aos direitos humanos torna-se 
campo de discussão de diferentes ciências, do direito à teologia, cada uma delas 
atribuindo denominação própria ao mesmo tema, mas cujos significados se 
aproximam, como direitos fundamentais, garantias individuais, direitos de cidadania, 
direitos morais ou direitos naturais, que estão estreitamente ligados à expressão 
direitos humanos, sem, no entanto, lhes tirar o principal significado, que é assegurar a 
dignidade da pessoa humana. 
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 Para Sanchis (1990) apud Añon Roig (1996, p. 44), os direitos humanos, se 
constituem enquanto uma categoria ética, cultural e histórica, e, por isso mesmo, 
estão em uma fase pré- normativa, não sujeitos a uma concepção fechada e acabada, 
da qual podem se valer os ordenamentos positivos, pois trata-se de um conceito 
aberto a diferentes concepções. Consequentemente, não há uma forma exclusiva de 
respeitar as exigências que derivam desses direitos.356                     

Apesar da dificuldade na elaboração de um conceito de direitos humanos, é 
possível extrair algumas características, que são comuns a todas às definições 
elaboradas pelos diferentes doutrinadores, especialmente no que diz respeito aos 
princípios como a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência. Nesta 
esteira, proclama a Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena em 
1993, que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis e inter-relacionados, 
sendo que a comunidade internacional deve considerar os direitos humanos, 
globalmente, de forma justa e equitativa, tendo-se em conta as especificidades 
nacionais e regionais, mas, independentemente do sistema político, econômico e 
cultural, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais devem ser protegidas.  

 Ao analisar a codificação dos direitos humanos, Martínez (1991) apud Añon 
Roig (1996) observa que o conceito de direitos humanos traz em si tanto pressupostos 
éticos quanto jurídicos. Tal situação traria relevância moral à uma idéia de dignidade 
humana, com seus objetivos de autonomia moral, bem como relevância jurídica,  que 
transforma tais direitos em uma norma básica do ordenamento jurídico e em um 
instrumento indispensável para o desenvolvimento dos indivíduos na sociedade. 
Sendo assim, os direitos fundamentais trazem em si tanto preceitos éticos e morais, 
quanto uma juridicidade básica.357 

 Conferi-se, então, que o fato de os direitos humanos estarem codificados não 
lhes tira o conteúdo moral, ao contrário, é este conteúdo que lhes verifica maior 
aproximação com seus destinatários, sendo que a busca pela dignidade humana358 é o 

                                                           
356

   Sencillamente, la idea que quiero sugerir es que los derechos humanos, como categoría 
ética, cultural e histórica- es decir, prenormativa- no constitye uma concenpción cerrada y 
acabada de la que puedan beber los ordienamentos positivos, sino um concepto abierto a 
distintas concepciones y desarrollos; y em consecuencia, no existe um formulación 
canônica, ni una forma exclusiva de respetar las exigencias que derivan de tales derechos 
(SANCHIS, 1990 apud AÑON ROIG, 1996, p. 44) 

357
   El concepto de derechos fundamentales puede comprender tanto los presupuestos éticos 

como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de uma idea que 

compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomia moral, y también la 

relevancia jurídica que convierte a los derechos em norma básica material del 

Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle em la sociedad 

todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad 

básica como una juridicidad básica (ANÕN ROIG, 1996, p. 47). 

358
   “A noção de direitos inerentes à pessoa humana encontra expressão, ao longo da história, 

em regiões e épocas distintas. A formulação jurídica desta noção, no plano internacional, é, 
no entanto, historicamente recente, articulando-se nos últimos cinqüenta anos, mormente a 
partir da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. As raízes do que 
hoje entendemos por proteção internacional dos direitos humanos remontam, contudo, a 
movimentos sociais políticos, correntes filosóficas, e doutrinas jurídicas distintos, que 
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fim da proteção e luta por esses direitos, respeitando o que a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos traz em seu preâmbulo, que “Considerando que o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e 
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.” Gorczevski 
(2005, p. 17), ao definir o que inicialmente se chamava de direitos do homem, afirma 
que, 

trata-se de uma forma abreviada e genérica de se referir a um 
conjunto de exigências e enunciados jurídicos que são 
superiores aos demais direitos, quer por entendermos que 
estão garantidos por normas jurídicas superiores, quer por 
entendermos que são direitos inerentes ao ser humano. 
Inerentes no sentido de que não são meras concessões da 
sociedade política, mas nascem com o homem, fazem parte da 
própria natureza humana e da dignidade que lhe é intrínseca; e 
são fundamentais, porque sem eles o homem não é capaz de 
existir, de se desenvolver e participar plenamente da vida; e 
são universais, porque exigíveis de qualquer autoridade política 
em qualquer lugar. 

 Seja qual a denominação escolhida, o fato é que a humanidade deu passos 
significativos no reconhecimento e na proteção dos direitos humanos. Hoje é possível 
afirmar que sua existência, e a relevância de sua proteção goza de certa unanimidade e 
importância política, eis que se firmam como um conceito jurídico, se estendendo 
tanto ao homem, quanto ao cidadão (LEAL, 1997, p. 19-20). 

3 PASSOS HISTÓRICOS: EVOLUÇÃO  

Como já aludido anteriormente, a questão da discussão e conceituação dos 
direitos humanos tem origem em diferentes espaços. Pode-se dizer que tais direitos 
“surgiram como produto da fusão de várias fontes, desde tradições arraigadas nas 
diversas civilizações, até a conjugação dos pensamentos filosófico-jurídicos, das idéias 
surgidas com o cristianismo e com o direito natural” (MORAES, 2006, p. 1).  

Ao tratar da historicização dos direitos humanos, Leal (1997, p. 20) recorda que 
parece ter um consenso entre historiadores, de que as origens mais antigas dos 
direitos fundamentais estão nos primórdios da civilização, tendo referências nos 
hebreus, gregos, romanos, no cristianismo, na Idade Média até os dias atuais. 

 Essa análise nos remete aos povos antigos e às concepções filosóficas e 
religiosas, que fazem parte da evolução histórica da civilização. Os gregos trazem uma 
visão da vida humana baseada no chamado humanismo racional, preconizado por 
Sócrates que acreditava que seriam os pensamentos corretos que conduziriam a uma 
ação correta (GORCZEVSKI, 2009, p. 104). Não se pode, porém, falar em um sistema 
organizado de direitos humanos preconizado pelos gregos, pois utilizavam-se inclusive 

                                                                                                                                                                          
floresceram ao longo de vários séculos em diferentes regiões do mundo” (CANÇADO 
TRINDADE, 1997, p. 17). 
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da tortura como pena, e nem todos os habitantes da polis eram considerados 
cidadãos.  A sua contribuição para a questão dos direitos humanos reside na defesa da 
liberdade política, racionalidade, princípios de moralidade e dignidade humana (LEAL, 
1997, p. 22). 

  Já os romanos, cuja cultura militarista pode ser usada como exemplo de 
desrespeito do Estado aos direitos humanos (LEAL, 1997, p. 23), foram “responsáveis 
pela sedimentação da lei como instrumento maior de regulação social” (GORCZEVSKI, 
2009, p. 106). Embora os romanos sejam os responsáveis pela consolidação da lei 
como meio de controle social, é no Direito Natural que encontram as condições para o 
bem ou para o mal. A lei natural é maior que a lei escrita, porque ela é inerente aos 
homens e equivale à sua razão.359 

Com a queda do Império Romano e a fragmentação do poder em reinos 
menores, nasce a figura do senhor feudal, único proprietário das terras e senhor de 
seus habitantes. Pedrosa (2002, p. 199) lembra que, os servos, apesar de “livres”, 
estavam sob a dependência dos senhores feudais, uma vez que tudo o que produziam 
ficava com os donos da terra. 

Inegável neste período a força da Igreja nas relações de poder e, como bem 
lembra Soder (1998, p. 79), ao descrever o papel do papa à época, este “considerava-
se senhor feudal de soberanos”. A Igreja Católica detinha exclusividade cultural e 
ideológica, “que fez com que se explicasse ao homem do povo sua condição de servo, 
sendo-lhe prometido, acaso seguisse as regras divinas e os mandamentos do homem, 
melhor sorte no paraíso [...]” (PEDROSA, 2002, p. 201). Na era medieval, o direito 
natural é a expressão de uma lei interior, pois está “inscrita no coração do homem por 
Deus” (REALE, 1999, p. 637). Embora a Igreja Católica da Idade Média seja lembrada 
pela inquisição, Leal (1997, p. 28) lembra que, “[...] em muitos casos, atua como 
instrumento de tutela dos direitos da pessoa.” 

 Foi no século XIII, no ano de 1215, que surgiu o documento considerado como 
marco jurídico na proteção aos direitos fundamentais, a Carta Magna, fruto da 
insatisfação dos nobres ingleses contra os abusos de poder do monarca e da “querela” 
deste com o clero. Comparato (2008, p. 81) lembra que as principais disposições da 
Carta Magna apontam para uma futura evolução dos direitos fundamentais, como o 
reconhecimento das liberdades eclesiásticas, que levaria à separação entre Igreja e 
Estado e a superação do estado servil, que tira dos senhores o poder arbitrário e que, 
segundo alguns, é o cerne da Carta Magna, pois se trata da inscrição na maioria das 
Constituições modernas de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo 
senão em virtude da lei. 

                                                           
359

   Cícero advertia: “A razão reta, conforme à natureza, gravada em todos os corações, 
imutável, eterna, cuja Voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe e, ora com 
seus mandados, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica 
impotente aos maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem 
anulada; não podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo nem pelo senado; não há 
que procurar para ela outro comentador ou intérprete.” CÍCERO, [20-], p. 70.  
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Em 1679 é regulamentado o Habeas Corpus, que surge para freiar as 
arbitrariedades dos nobres, que não mais poderiam fazer sua própria justiça. Este 
instrumento consagrou o princípio da liberdade individual e, a partir de 1816, passa a 
abraçar todos os casos de limitação à liberdade de ir e vir (GORCZEVSKI, 2009, p. 113). 
Já em 1689 foi assinado o Bill of Rights, que, ao consagrar algumas garantias 
individuais, punha fim à monarquia absoluta. O Bill of Rights criou uma divisão de 
poderes, que, de acordo com a doutrina constitucional alemã do século XX é chamada 
de garantia institucional, que é a forma de organização do Estado cuja função é a 
proteção dos direitos fundamentais da pessoa.  

Os colonos ingleses que se instalaram na América, cuja cultura de luta por 
direitos vinha de longa data, foram responsáveis pela primeira Declaração de Direitos 
moderna: a Declaração do Bom Povo da Virgínia que, que serviu de base para a 
Declaração de independência Americana, considerado o primeiro documento político 
que legitima a soberania popular e reconhece “a existência de direitos inerentes a 
todo ser humano, independentemente das diferenças de sexo, raça, cultura e posição 
social” (GORCZEVSKI, 2009, p. 119). 

Na Europa, é com a Revolução Francesa que se dá o “reconhecimento da 
legitimidade democrática e dos direitos humanos” (GORCZEVSKI, 2009, p. 119). 
Movidos pela situação econômica e pela independência norte americana, 
revolucionários franceses lutaram por dez anos, até a tomada da Bastilha em 1789. 
Nesse sentido, “o conflito entre a estrutura oficial e os interesses estabelecidos do 
velho regime e as novas forças sociais ascendentes era mais agudo na França do que 
em outras partes” (HOBSBAWM, 1977, p. 73).  

 A Revolução Francesa teve grande importância para o direito internacional, 
pois, foi a partir dela que “as relações internacionais do estado, como os tratados, o 
direito de declarar a guerra e fazer a paz pertencem à soberania nacional e não é mais 
assunto da competência exclusiva do Poder Executivo” (MELLO, 2000, p. 107). Ainda, 
foi nesse período que se produziu o documento de direitos humanos mais importante 
da idade moderna: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.  

4 A FUNDAMENTAÇÃO PARA UMA MELHOR ANÁLISE 

Uma importante análise a ser feita, para melhor compreensão dos direitos 
humanos, é sobre os fundamentos que os sustentam. Além de percorrer fatos 
históricos, é necessário buscar o porquê da exigibilidade dos direitos humanos, quer 
estejam alicerçados em preceitos morais e filosóficos ou religiosos ou ainda, em fatos 
sociais.  

Fundamentar direitos humanos vai além da tentativa de buscar sua origem, 
mas sim, saber porque são direitos, qual o seu sentido e, como bem assinala 
Fernández-Largo (2006, p. 12), 

esquecer-se do problema da fundamentação dos direitos 
humanos é uma maneira de negar-lhes exigibilidade. Não há 
norma social que tenha vida duradoura, se somente se funda 
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na sobrevivência dos costumes ou arbitrariedades do poder. 
Somente o justificado e arrazoado pode impor-se à vontade das 
pessoas. E, afirmar que falar da fundamentação dos direitos 
humanos equivale a esquecer-se das tarefas mais urgentes da 
promoção destes direitos é um contra-senso, pois nada debilita 
tanto a efetividade dos direitos humanos como privar-lhes de 
um sólido fundamento racional. A tarefa de dar vigência prática 
aos direitos humanos deve ser acompanhada de um suporte 
racional, equivalente à nobreza da tarefa.  

Os direitos humanos são hoje mais um problema prático que um problema 
teórico. O grande desafio para é justamente encontrar medidas eficientes para a 
efetiva realização dos direitos humanos a nível planetário (LÓPEZ CALERA, 1998). 

Várias são as doutrinas e correntes filosóficas usadas para fundamentar os 
direitos humanos. Em destaque encontra-se o jusnaturalismo, que possui diferentes 
concepções, mas tem em comum “o pressuposto da existência de um sistema de 
normas logicamente anterior e eticamente superior ao do Estado” (LEAL, 1997, p. 39). 
O jusnaturalismo pode ser classificado como o oposto do positivismo, eis que este 
emana da força coercitiva do estado e, aquele, da própria natureza humana.  

Cabe salientar que o direito natural vem acompanhando o desenvolvimento da 
humanidade desde a antiguidade. É possível afirmar que as primeiras definições do 
que são direito e justiça, estão alicerçadas na teoria de que o direito natural faz parte 
da natureza humana, é intrínseco à ela.  

Bittar e Almeida (2006, p. 228) afirmam que o direito natural divide-se em duas 
fases: a antiga, de origem grega, “usa a natureza como fonte de lei”, e a moderna, 
inaugurada por Grócio, tendo Thomas Hobbes como expoente, de cunho racionalista, 
traz que “o princípio último de todas as coisas não seria mais Deus, nem a natureza, 
mas a razão”.  

Em suma, direitos naturais são inerentes à natureza humana, sendo anteriores 
às leis positivadas; afetam a coletividade humana, não se alteram e sua natureza é 
comum a todos e, por fim, o ordenamento jurídico deve reconhecer e promover os 
direitos naturais, aplicando-os nas diferentes situações encontradas na sociedade 
(FERNANDEZ- LARGO, 2006, p. 62). 

Necessário lembrar o papel das religiões para o direito natural: desde os 
primórdios da civilização humana, diferentes deuses são criados e venerados, 
mostrando a necessidade do homem em acreditar em um ser superior, que transcende 
o humano e “que implica em uma determinada concepção e interpretação do universo 
e da própria vida, de modo que esta concepção, transformada em doutrina, condiciona 
também a conduta pessoal mediante as exigências de uma moral específica” 
(GORCEVSKI, 2009, p. 56-57). 

Contrário ao elemento da natureza humana e dos poderes extraterrenos, o 
positivismo, doutrina trazida por Augusto Comte, coloca “a realidade fática como único 
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objeto merecedor de consideração por parte da Ciência Jurídica” (BITTAR e ALMEIDA, 
2006, p. 328), reduzindo o “Direito à norma, com a desconsideração das questões 
éticas, políticas e sociológicas na esfera do Direito” (p. 329). A principal característica 
do Positivismo é a separação entre direito e moral. Sobre o papel do positivismo para 
os direitos humanos, Gorczevski (2009, p. 99) afirma que 

é incontestável que os direitos humanos somente ganham 
concretude, portanto exigibilidade, quando expressos em lei e 
integram determinada ordem jurídica, isto é, quando passam 
de sua dimensão axiológica a uma dimensão normativa. Assim, 
deve-se atribuir ao positivismo a tarefa única de trazer ao 
mundo jurídico aqueles valores identificados como direitos 
humanos. 

Em última análise, necessário lembrar que nenhuma das teorias apresentadas 
sobrevive sozinha. Os direitos humanos enquanto preceitos morais, ou como 
expressão de filosofias religiosas ou ainda, como faculdade única do Estado enquanto 
garantidor dos mesmos, para serem exigíveis, devem passar do plano abstrato para o 
plano concreto360.  

Sánchez Rubio (2010) faz um aponta que o processo de institucionalização e 
reconhecimento normativo dos direitos humanos pode acarretar certo vazio de 
conteúdo, verificando assim a “eficácia minimalista, reduzida e insuficiente” em 
relação a quantidade esmagadora de abusos cometidos contra os direitos humanos 
diariamente, bem como tipo de garantias procedimentais que se estabelecem como 
remédios àqueles. A institucionalização e a normatização dos direitos humanos reduz a 
efetivação apenas à sua violação, quando evidenciada uma demanda judicial. 
Entretanto, esclarece o autor que os direitos humanos existem antes mesmo de serem 
violados, compreendendo sua significação uma grandeza bem maior, dotada de muita 
luta social e reivindicações populares. Os direitos humanos manifestam-se nas tramas 
sociais, a partir da dominação à libertação ou emancipação dos sujeitos, 
apresentando-se em práticas sociais e ações diárias de todo e qualquer ser humano, 
abrangendo desse modo seu significado um conteúdo além do formal. 

5 CONCLUSÃO 

                                                           
360

    Para Sarlet, direitos fundamentais são direitos humanos reconhecidos e positivados pelo 
direito constitucional positivo de um Estado, enquanto direitos humanos guardam relação 
com os documentos de ordem internacional, tratando-se de posicionamentos jurídico-
políticos responsáveis pelo reconhecimento de direitos e liberdades ao ser humano, 
independente de sua vinculação à determinada constituição, apresentando, portanto, um 
caráter supranacional (SARLET, 2009, p. 32). “Direitos fundamentais são, portanto, todas 
aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito 
constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 
sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de 
disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por 
seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição 
material, tendo, ou não, assento na Constituição formal” (SARLET, 2009, p. 85). 
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A cada avanço ou retrocesso  da humanidade, a concepção sobre o que são os 
direitos humanos se altera, reivindicando novos aportes conceituais. Essa discussão 
influi diretamente nos instrumentos normativos dos Estados, que transformam 
direitos humanos em fundamentais, na medida em que vão sendo positivados. 
Portanto, a viabilização de um melhor conhecimento e a amplitude da compreensão 
dos direitos humanos é indispensável para que possam ser protegidos e efetivados no 
Estado Democrático de Direito.  

Objetivou-se com o presente trabalho trazer à baila questões importantes para 
o debate acerca do tema. De toda sorte, o fato é que a humanidade deu passos 
significativos no reconhecimento e na proteção dos direitos humanos. Hoje é possível 
afirmar que sua existência, e a relevância de sua proteção, goza de certa unanimidade 
e importância política, uma vez que os direitos humanos apresentam-se como 
verdadeiros condutores da manutenção da paz social e da democracia no Estado 
Democrático de Direito, apresentando-se como valores sociais reconhecidos a partir 
de cada momento histórico.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é, a partir de uma investigação em textos literários do 
escritor Luiz Vilela, refletir sobre o modo como uma possível ética da compaixão 
ocorre nas relações humanas dentro de um sistema niilista neoliberal produzido pela 
modernidade. Analisando a literatura de Luiz Vilela à luz de três conceitos: o ceticismo, 
de Pirro de Élis, o niilismo, de Nietzsche e a compaixão, de Schopenhauer. Esta análise 
busca uma nova interpretação da realidade humana frente à realidade da condição 
própria do humano, uma visão provavelmente particular da concepção filosófica do 
escritor Luiz Vilela a respeito dos fatos cotidianos das pessoas. Nossa discussão se 
pautará sob um prisma filosófico em relação aos avanços das ciências em suas 
conjunturas tecnológicas-científicas, através do racionalismo, advindo do iluminismo, 
no qual se estendeu posteriormente a Idade Contemporânea e consequentemente, o 
surgimento do capitalismo hodierno, que visa o poder e lucro no mercado, afetando a 
biodiversidade, o multiculturalismo, a interculturalidade, os Direitos Humanos e 
principalmente, a dignidade humana na esfera de sua condição atual. A compreensão 
de Direitos Humanos perpassa, nesta proposta, pela ótica do acesso à interpretação do 
que significa dignidade humana em nossa contemporaneidade. 

 

Palavras - chave: Ética, Niilismo, Neoliberalismo, Luiz Vilela. 
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PROLEGÔMENOS     

Desde a publicação de seu livro Tremor de Terra, o mineiro Luiz Vilela tem o seu 
nome confirmado entre os maiores escritores brasileiros. Se destacando no início de 
sua carreira literária, em 1967, como afirma Rauer, em Faces do Conto de Luiz Vilela: 

Na noite de 20 de abril de 1967, na Livraria do Estudante, na 
provinciana capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
um jovem de 24 anos lançava seu primeiro livro, uma coletânea 
de contos. O volume, graficamente modesto, fora mandado 
imprimir pelo próprio autor. A apresentação do livro e do autor 
na abertura do evento, estava a cargo de um professor de 
estética da Faculdade de Filosofia da UFMG. O professor 
preferiu, no entanto, ler notícias que chegava da capital do 
país, Brasília, dando conta de que a obra que ali se lançava 
acabara de ganhar o Prêmio Nacional de Ficção. Luiz Vilela, o 
jovem autor, estreava na literatura brasileira causando frisson 
com o seu Tremor de Terra. A esse livro, seguiram-se novas 
coletâneas nos anos seguintes: No Bar (1968), que fora 
recusado por diversas editoras e agora saía por uma grande 
casa do Rio de Janeiro, e Tarde da Noite (1970), do qual, dos 
vinte e cinco contos, três haviam sido premiados no I Concurso 
Nacional de Contos do Paraná e outros três no II Concurso do 
Paraná. (RAUER, 2006, pág. 8). 

 

 Em 1974, recebeu o Prêmio Jabuti pelo livro de contos O Fim de Tudo. Não há 
dúvidas, desse modo, que o escritor Luiz Vilela está trilhando o seu percurso literário 
não por uma vaidade mercadológica, mas sim pela expressão artística, como ele 
mesmo afirma no seu romance Graça: “Sempre fui – como direi? – extremamente 
sensível às palavras. Já contei que eu queria ser um grande escritor: eu não estava 
brincando; eu queria mesmo.” (VILELA, 1989, pág. 86). Se no início de sua carreira 
precisou bancar a publicação do seu primeiro volume de contos, na sequência, 
reconhecido como grande escritor, foi publicado pelas grandes editoras do país. 

 Vilela inicia sua vida literária em um momento muito conturbado da história 
brasileira. Há poucos havia começado a Ditadura Militar, que duraria até a década de 
1980. O mundo também estava em ebulição: jovens em todo o planeta estavam nas 
ruas protestando, a Guerra do Vietnã, a revolução hippie, a revolução sexual.  

 Nesse contexto é que Vilela estréia na literatura. Na literatura brasileira dentre 
as obras mais importantes surgidas no final desses anos sessenta, podemos destacar 
as seguintes: O enterro da cafetina, de Marcos Rey; Tutaméia e Estas Estórias de 
Guimarães Rosa; Os sete sonhos, de Samuel Rawet; Desastre Amor e A guerra 
conjugal, de Dalton Trevisan; O carnaval dos animais, de Moacir Scliar; Lúcia 
McCartney, de Rubem Fonseca; Pega ele, Silêncio, de Ignácio Loyola Brandão; Um 
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telhado de menos, de Herberto Sales; Matar um homem, de Ricardo Ramos; Inventário 
do irremediável, de Caio Fernando Abreu.361 

 Luiz Vilela retrata em seus textos, a perturbação que ocasiona-nos muitas vezes 
ao vivenciarmos a urbanidade crescente da nossa contemporaneidade. Nós somos 
condicionados para movimentar-se muito rápido em nossas atividades e que acarreta 
algumas problemáticas na nossa vida humana. 

Sobre o mundo conturbado em que vivemos – onde, com a 
correria desenfreada pela sobrevivência, o jogo das 
conveniências e a entrega à acomodação, a essencialidade do 
ser se faz ausente – Luiz Vilela constrói a sua ficção. (MAJADAS, 
2011, pág. 25). 

O romance Graça (1989) se constrói numa narração sintética, cujo ponto de 
partida é uma situação bastante verossímil: um homem realiza o depoimento sobre 
sua própria experiência de vida que teve com as mulheres, de modo especial e 
detalhado com a Graça. Na mesma narrativa, encontram fatos da infância, de sua 
relação com os familiares e padres, que o educaram no processo infantil. Portanto, o 
romance flui numa reminiscência, através do qual o personagem-narrador, Epifânio, 
“realiza o seu ato de escritor”.  

Inicialmente, Epifânio apresenta-se como o escritor Reginaldo 
Carvalho, autor com livros publicados. Mais tarde ele se 
desmentirá, dizendo chamar-se, na realidade, Epifânio 
Carvalho. Quanto ao escritor, embora Epifânio sempre tenha 
escrito, não chegou a publicar nada. (MAJADAS, 2011, pág. 89). 

Falar a própria vida constitui a matéria narrativa, mas as dificuldades do viver e 
do narrar, por distorcerem as duas práticas, criam um texto ambíguo, tão enigmático 
quanto à vida, onde tudo é e não é, simultaneamente. A constituição da vida na 
travessia das mais diversas experiências e o modo de interpretá-las, faz por concretizar 
o fenômeno do mundo por meio da linguagem. 

Quando um escritor procura no cotidiano o sangue vivo que 
circula pelas artérias de sua obra, precisamos ter mais cuidado 
ao estudá-lo, porque o dia-a-dia está repleto de elementos que 
desviam a nossa atenção de fatos humanos às vezes muito 
importantes, exatamente por serem humanos. (MAJADAS, 
2011, pág. 21).  

 A linguagem do texto, Graça, de Luiz Vilela revela que em nenhum momento, 
Epifânio está fazendo literatura ou escrevendo um diário, mas tem consciência de 
estar narrando, e faz comentários sobre o próprio processo de escrever, além de 
revelar constante preocupação com o leitor, com o qual chega a conversar: 

                                                           
361

 Cf. Rauer [Rauer Ribeiro Rodrigues], Faces do Conto de Luiz Vilela, 2006, p. 10-14: O pesquisador faz 
um panorama na década de 1960, contextualizando, assim, o período que antecede a literatura de Luiz 
Vilela. 
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Depois houve o caso de Belo Horizonte. Eu, nessa época, estava 
com dezesseis anos. Estudava de manhã e tinha começado a 
trabalhar à tarde, no escritório de uma metalúrgica. Por causa 
de meu conhecimento de português e da facilidade que eu 
tinha para escrever, meu trabalho consistia em redigir ofícios, 
relatórios, circulares, etc., ou então simplesmente copiá-los à 
máquina para o meu chefe, o Doutor Telésforo. [...]. Mas não é 
isso o que eu queria contar; o que eu queria contar é o tal caso 
– mais uma desdita, típica das que, sei lá por que misteriosos 
desígnios do acaso, costumam atrair a pessoa ou a 
personalidade, ou ambas, deste seu criado desatento, 
obrigado. (VILELA, 1989, págs. 100-101). 

O desenvolvimento do nosso trabalho avançará sob à luz de três conceitos: o 
ceticismo, de Pirro de Élis, o niilismo, de Nietzsche e a compaixão, de Schopenhauer. 
Esta análise busca uma nova interpretação desse romance frente à crítica literária já 
existente sobre o trabalho de Vilela. 

Pirro de Élis foi um pensador grego na Antiguidade, ele é considerado o 
primeiro filósofo cético e fundador da escola que veio a ser conhecida como 
pirronismo.  

Os princípios de sua obra são expressos, em primeiro lugar, pela 
palavra acatalepsia, que define a impossibilidade de se conhecer a própria natureza 
das coisas. Qualquer afirmação pode ser contraditada por argumentos igualmente 
válidos. Em segundo lugar, é necessário preservar uma atitude de suspensão 
intelectual, ou, como Timon expressa, nenhuma afirmação pode ser considerada 
melhor que outra. Em terceiro lugar, estes resultados são aplicados na vida em geral. 
Pirro conclui que, dado que nada pode ser conhecido, a única atitude adequada 
é ataraxia, "despreocupação". 

Epifânio, personagem-narrador do romance Graça, tem uma característica 
muito própria, e é similar em outros personagens de Vilela, da qual vive a vida de 
forma “despreocupada” com determinadas questões da vida, dentre elas os amores ou 
desamores conjugais. Epifânio relata o contato físico e dialogal que teve com a sua 
última amante, Graça, entretanto, o modo como eles se conheceram, a atitude da 
personagem ao procurá-lo após o primeiro encontro, e a relação afetiva de ambos, não 
acarreta, aparentemente, muita preocupação em Epifânio sobre o sentido essencial do 
que possa significar a palavra amor.  

 É possível que o personagem-narrador retrate, na verdade, uma forma de 
postura cética pirrônica. Ou seja, da qual não se tem certeza de nada, pois nós 
humanos nunca poderemos conhecer como às coisas são de fato.  

A impossibilidade do conhecimento, mesmo em relação à nossa própria 
ignorância ou dúvida, deve induzir o homem sábio a resguardar-se, evitando o stress e 
a emoção que acompanha o debate sobre coisas imaginárias. Este ceticismo drástico é 
a primeira e mais completa exposição de agnosticismo na história do pensamento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acatalepsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ataraxia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ceticismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
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Seus resultados éticos podem ser comparados com a tranquilidade ideal dos estóicos e 
os epicuristas. 

Sobre o que as coisas são, podemos afirmar que não sabemos nada. Sabemos 
apenas de sua aparência, pois somos ignorante do que de fato é a realidade. A 
concepção cética pirrônica nos faz, assim, direcionar ao conceito de niilismo pensado 
pelo crítico filósofo, Friedrich Nietzsche.  

Buscamos indicar a essência do niilismo através de um 
esclarecimento de uma frase de Nietzsche. A frase diz: “Deus 
está morto”. Com esta sentença, Nietzche fornece uma fórmula 
teológica, e, ao que parece, apenas negativa, para aquilo que 
ele entende, pensando metafisicamente, pelo termo niilismo. 
(HEIDEGGER, 2000, pág. 192).  

 Nietzsche destacou três tipos de niilismo: niilismo passivo, niilismo reativo e 
niilismo ativo. Niilismo passivo diz respeita a interpretação cristã-platônica: viver a vida 
em prol a ideia da conquista do paraíso, pois o mundo terreno não passa de uma 
realidade obscura do erro e do pecado. Niilismo reativo: modo de vida impregnado 
pelo Positivismo no auge da Modernidade, viver a vida no ideal do progresso científico, 
perspectiva de que o futuro sempre será melhor do que o momento presente. Por fim, 
Nietzsche propõe uma justificativa estética da própria existência, Niilismo ativo é a 
perspectiva de vida em que da qual valoriza o instante do presente momento vivido, 
assumindo inclusive o próprio não sentido de algo, como por exemplo o sofrimento. 
Sem sombra de dúvida, o maior sofrimento humano não é sofrer, mas sim sofrer e 
desconhecer a razão ou sentido do próprio sofrimento, os dois primeiros modos de 
niilismo são modelos de linguagem (cultura) para tornar simbólico o sentido humano 
de sofrer por algo. Modelos culturais para viabilizar um “paliativo” de sentido à própria 
vida humana. “Paliativos” estes que se remetem como sentido de verdade. 

Se uma vontade de verdade é, contudo, vital para a nossa 
“vida”, e se, porém, vida significa elevação da vida, uma 
“realização” cada vez mais elevada da vida e, com isso, uma 
vitalização do real, então a verdade se transforma, se ela é 
apenas “ilusão”, “imaginação”, ou seja, algo irreal, em 
desrealização, em obstáculo, em suma, em aniquilação da vida. 
Dessa forma, a verdade não é nenhuma condição da vida, 
nenhum valor, mas um não-valor. (HEIDEGGER, 2007, pág. 
389).  

 Mas, Nietzsche não está preocupado em encontrar à verdade, pois esta 
depende de nossa construção humana a partir da linguagem, sua preocupação é de 
fazer elevar a vida, torná-la valorosa de fato.  

[…] caso a vontade de verdade deva pertencer à vida, a verdade 
certamente não pode, uma vez que a sua essência permanece 
uma ilusão: ser o valor supremo. Precisa haver um valor, uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estoicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epicurismo
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condição de elevação perspectivística da vida, que tenha mais 
valor que a verdade. (HEIDEGGER, 2007, pág. 389).  

Cabe a arte então a esta expressão de justificar a vida humana, pois a arte não 
se preocupa com a verdade, mas sim com a criatividade humana de lidar com a própria 
existência. A arte sensibiliza o humano em sua ação existencial. 

Somente a arte garante e assegura a vida perspectivisticamente 
em sua vitalidade, isto é, nas possibilidades de sua elevação; e 
com efeito, contra o poder da verdade. Por isso, a sentença 
nietzschiana: “Temos a arte para que não precisemos sucumbir 
à verdade (n. 822; 1888). A arte é um “valor” mais elevado, isto 
é, uma condição perspectivística da “vida” mais originário do 
que a verdade. (HEIDEGGER, 2007, pág. 389).   

 Desse modo, procuraremos investigar as posturas niilistas (passivo, reativo e 
ativo) do personagem Epifânio, pois há momentos em que ele age como cristão, 
concebendo um valor tradicional em algumas de suas condutas. 

Quem não só nascera no Dia Mundial da Religião, filho de pais 
muito religiosos, como também fora depois educado por uma 
legião de padres e por uma tia que – na opinião de um dos 
próprios padres – valia por dez deles, não podia senão estar a 
todo momento pensando e falando em religião. (VILELA, 1989, 
pág. 43).  

 Ou assumindo a negação dos valores morais da própria religião e do sentido 
histórico de um romantismo do amor de um casal, Epifânio é audacioso na realização 
de suas vontades e assume atitudes para uma íntima relação com Graça em pleno 
segundo encontro que obteve com ela. “Sem perda de tempo, também acabei de ficar 
nu. E me estendi sobre ela, sentindo os bicos de seus seios, muito duros, tocando em 
meu peito, e meu pênis duro tocando os cabelinhos de sua vulva.” (VILELA, 1989, pág. 
43).  

 Epifânio se apresenta no início da história como escritor, ou seja, artista da 
palavra, um possível niilista ativo? Afinal, a obra Graça é um “diário” do Epifânio, mas 
na verdade é uma arte literária do Vilela.  

 Diante das futuras respostas em que o trabalho dessa pesquisa possa 
encontrar, discutiremos paralelamente com a aparente compaixão que permeia o 
romance, se de fato advém ou não do niilismo e das incertezas (ceticismo) que 
constituem o mundo humano. 

 No romance A Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera nos apresenta o 
significado de compaixão: “ter compaixão (co-sentimento) é poder viver com alguém 
sua infelicidade, mas é também sentir com esse alguém qualquer outra emoção: 
alegria, angústia, felicidade, dor.” (KUNDERA, 1983, pág. 26). Luiz Vilela não ousa 
definir o que é compaixão, mas retrata o seu possível sentido: “não sei definir 
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compaixão; mas eu sei o que ela é: quando a gente chega a sentir compaixão até por 
uma barata, até por uma folha de arvora, até mesmo por um botão de camisa...” 
(VILELA apud MAJADAS, 2011, pág. 15). Mas para que possamos melhor compreender 
a temática da compaixão na literatura de Vilela, iremos estudar a concepção de 
Schopenhauer a respeito do tema e dialogar com outros textos da fortuna crítica do 
Luiz Vilela. 

Schopenhauer nos apresenta uma bárbara fotografia da 
existência. Em primeiro lugar, somos inclinados para a injustiça 
e a violência, pela necessidade de nossos apetites, nossos 
desejos e extenso ímpeto pela vilania e usurpação. 
(Schopenhauer 2, s.d., p.134) Como se dá? E a partir de que 
necessidade alguém se torna compassivo? Como é possível que 
a compaixão floresça nos seres humanos? Pois bem, estamos 
em uma das tarefas mais interessantes que a filosofia de 
Schopenhauer pode convocar, porque, entre as suas 
significações, compaixão quer dizer: não causar dor ao outro, 
abdicar de posições injustas, não impor a “minha” vontade à do 
“outro”, e agir de maneira caridosa. Chegamos ao que existe de 
mais curioso e instigante na ética schopenhaueriana: a 
fundação da moralidade, o motivo da compaixão. (NOGUEIRA, 
2010, pág. 5). 

 Escolher Schopenhauer advém da influência que este ocasionou na filosofia 
nietzschiana e que o possibilitou nos estudos dedicados ao tema da vontade, poder e 
egoísmo. Vamos nos acercar, também, das influências filosóficas que há em Luiz Vilela 
e se Pirro de Élis, Nietzsche e Schopenhauer fazem parte na constituição do 
pensamento do escritor mineiro. 

 Seja lá qual for às influências de Luiz Vilela, não podemos ignorar que em sua 
literatura abarca as faces da filosofia ocidental.  

CRÍTICA: A POSSIBILIDADE DE LEITURA EMANCIPATÓRIA  

Pelo que se depreende da opinião crítica a respeito do Vilela, constata-se o 
reconhecimento prontamente do seu talento, sendo colocado na galeria dos grandes 
escritores da nossa contemporaneidade brasileira. “Os aspectos humanos, e por serem 
humanos, universais, povoam a narrativa de Luiz Vilela de uma forma tão natural e 
verdadeira, que se torna difícil detectá-la à primeira vista. Parece tudo tão óbvio e 
despretensioso.” (MAJADAS, 2011, pág. 22).  

 Aspectos humanos, sentido esse da nossa pesquisa: apreender a humanidade 
retratada na literatura de Luiz Vilela. A importância dessa pesquisa justifica-se levando 
em consideração o significado da obra de Luiz Vilela na nossa Literatura Brasileira 
Contemporânea e do possível contraste de diálogo com os conceitos, elencados na 
introdução, da filosofia.  
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Fazendo uma releitura mais atenta da obra de Luiz Vilela, 
percebemos a presença de temas e personagens que nos 
remetem à singeleza das lembranças de infância, das 
cidadezinhas do interior, dos telhados antigos, dos velhos 
casarões, das tias, das cidadezinhas do interior, dos telhados 
antigos, entrelaçamento das vidas, detectamos as tradições 
familiares, as imposições do ensino religioso e, sobretudo, o 
sofrimento humano. [...] por meio de uma linguagem que 
nunca perde o senso da medida, mesmo quando resvala pelos 
caminhos da irreverência. (MAJADAS, 2011, pág. 22). 

  Nesse sentido, considera-se a temática relevante, pois pretende-se conceber as 
influências filosóficas constituídas na literatura de Luiz Vilela e compreender a visão do 
escritor frente à realidade do cotidiano brasileiro. “O crítico e o leitor sentem-se, 
então, diante de um desafio. Não é fácil explicar o que nos parece tão simples. Não é 
fácil traduzir aquilo que nos é inerente.” (MAJADAS, 2011, pág. 22).  

 Vilela surpreende os críticos, de uma maneira geral, pela sua maestria de tratar 
questões referentes à vida do dia-a-dia, mas sem se esquivar da profundidade própria 
de quem pensa, reflete sobre a existência humana. 

À primeira vista, poderíamos concluir que Luiz Vilela está 
sempre muito preocupado com o conflito entre a pequena 
cidade do interior e a cidade grande, entre os telhados antigos 
e os arranha-céus; que a sua preocupação maior é levar o leitor 
a refletir sobre as condições precárias a que o indivíduo se 
expõe ao trocar os costumes mais naturais e, 
consequentemente, mais saudáveis, da vida em uma 
cidadezinha, pela agitação do cotidiano dos grandes centros. 
(MAJADAS, 2011, pág. 25). 

O escritor procura a perfeição da escrita sem apelar para malabarismos 
retóricos, que deixariam seus textos truncados, ou mesmo fragmentados. 

Eles, os autores de agora, buscam a rapidez, o parcelamento da 
prosa, o discurso quase gago – tantos são os pontos e vírgulas – 
como uma representação do caos urbano destes tempos de 
múltiplas velocidades. Vilela está preocupado com questões 
mais profundas. (MELO JR apud CAMARGO, 2009, pág. 65).  

  Nossa precocupação é acerca dessa profundidade da qual trata  Vilela na sua 
literatura, de modo específico o romance Graça (corpus da pesquisa). Avaliaremos as 
questões do humano presente na obra, mas  a condição do nosso estudo é devido a 
possibilidade de intercâmbio que a Teoria Literária predispõe para romper os limites 
das definições e se abrir no diálogo entre pesquisador com as suas leituras.  
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RESUMO: 

Este texto explicita pensar a importância da ação política, à luz fenomenológica de 
Hannah Arendt (1906-1975). A pre-tensão de nosso estudo é adentrar na questão da 
intencionalidade, abordado por Arendt, com grande precisão em suas obras. 
Reconhecendo a importância da fenomenologia como método de investigação. O 
homem preocupa-se consigo mesmo (descoberta do eu). O primeiro passo é René 
Descartes (1596-1650). Suscintamente, o problema é que a questão do acontecimento 
é a ‘conditio sine qua non’ do Ego Cartesiano. O ponto de partida da fenomenologia é o 
fato de que existem coisas que estão dadas no mundo como fenomenalidade de uma 
consciência. E esse é também o fato do porque Edmund Husserl não conseguiu 
libertar-se do ego cartesiano. Pressuposto levantado por Martin Heidegger. Em 
contraponto, para Arendt o ponto central de toda política é a preocupação com o 
mundo (amor mundi), ou seja, não apenas a ‘conditio sine qua non’, mas a ‘conditio per 
quam’, de toda vida política. Isto é fenomenalidade do fenômeno se dá a consciência 
como fenomenalidade da própria consciência, isto é, o instante fenomenológico que 
segundo Hannah Arendt passa por meio de uma estrutura-ontológica, livre e 
consciente de interação da condição humana, em sua responsabilidade pela vida na 
Terra, fazendo com que o mundo da vida (lebenswelt), da própria fenomenalidade 
consciente de participação humana seja a ação política. Dessa forma, a pluralidade, 
contida em cada nascimento, é a pré-condição da vida política (conditio sine qua non) e 
reafirmada em cada ação, é a própria razão de ser (conditio per quam) da política. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt. Condição humana. Liberdade. Participação. Ação 
Política. 
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1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

“Muito menor, porém, é o grupo 
daqueles que se dispõem a pensar, com 
a coragem e a seriedade necessárias, as 
transformações pelas quais passa o 
mundo e os desafios que se colocam a 
cada dia” Silvio Gallo 

Percebemos que a sociedade hodierna sofre por um problema muito grave 
que é a falta de participação dos indivíduos na vivência política. Participar da vida 
em\na sociedade significa estar consciente do papel de ser cidadão e exercer sua 
cidadania. Segundo Hannah Arendt (1906-1975), “o indivíduo em seu isolamento 
jamais é livre; só pode sê-lo quando adentra no solo da pólis e age nele” (ARENDT, 
2004, p. 102). Para os antigos gregos era de suma importância, a participação efetiva 
dos homens nos que se refere aos assuntos políticos em sociedade. E o lugar onde se 
discutiam esses problemas era nas praças (ágora). 

O filósofo Aristóteles capta o espírito da cultura grega e reforça em sua 
obra362 dizendo que, “o homem é por natureza um animal político”. Dizer que o 
homem é um animal político, corresponderia em outras palavras, que todos os 
homens tendem a serem políticos por natureza e que a política estaria presente no 
cotidiano da vida dos homens. 

A pensadora judia Hannah Arendt discorda do pensamento de Aristóteles 
quando afirma que o homem é por natureza um animal político. Segundo Arendt, a 
política não surge no homem, mas sim entre os homens e nesse sentido, que ela 
afirma que o homem é a-político. Pois para Arendt, “a política surge no intra-espaço e 
se estabelece como relação” (ARENDT, 2004, p. 23). 

Para os gregos, o tema da liberdade era essencial para o exercício da vida 
política. Não se pode exercer a cidadania aquele que não é livre. Para Arendt, a 
temática da liberdade é importantíssima. Haja vista que, a política pressupõe o uso da 
liberdade. 

Nesse sentido, a liberdade e a espontaneidade dos homens são 
pressupostos para a verdadeira vida política. Tem a política algum sentido? Hannah 
Arendt nos responde que “o sentido da política é a liberdade” (ARENDT, 2004, p. 38). 

Em sua obra “As Origens do Totalitarismo”, Hannah Arendt, relata os 
horrores dos movimentos totalitários e a ausência da liberdade humana. Seu 
pensamento nasce diante da necessidade de agir em função de algo ou na direção de 
encontrar-se com alguém. Alguém que necessite viver e tenha as condições básicas de 
sobrevivência, para a garantia e a manutenção da vida humana na terra. 

                                                           
362

 Aqui referimo-nos a obra “A Política”. 
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Hannah Arendt trabalha com o conceito de política como ação 
humana, em sua obra é possível perceber que a política está 
relacionada com a ação no Estado. Porém, sua preocupação é a 
ação política do homem. A autora não dá ênfase na noção de 
política enquanto ação do Estado valoriza o conceito político 
enquanto ação humana e não como estado. (ALMEIDA, 2009, p. 
13). 

O objetivo principal deste artigo consiste em discutir o conceito de ação 
política, na perspectiva do pensamento filosófico e político de Hannah Arendt. O 
método aqui sugerido se caracteriza como sendo de ordem fenomenológica por 
enfatizar a descrição e os aspectos subjetivos dos comportamentos humanos. A análise 
fenomenológica volta-se para a existência, e capta a totalidade da realidade do qual se 
conhece o objeto investigado, permitindo a compreensão dos diversos significados 
oferecido no interior das relações cotidianas. Configura-se como víeis necessário à 
compreensão da práxis social num conjunto de objetividades das relações 
intersubjetivas. 

Para muitos estudiosos de Arendt, a autora não faz fenomenologia em suas 
obras e sim filosofia política. O que nos parece inaceitável. Pois, a política é um 
fenômeno humano. Hannah Arendt sofreu bastante influência de seus mestres que 
eram adeptos da chamada fenomenologia. Ao traçar como objeto de estudo a política, 
Arendt faz uma fenomenologia da política e não simplesmente, filosofia política como 
dizem a maioria de seus estudiosos. 

2. HANNAH ARENDT E A CONDIÇÃO HUMANA 

Em sua obra “A Condição Humana”, Arendt delineou sua reflexão sobre o 
acontecimento do Totalitarismo363. Trata-se, portanto, de considerar a questão humana 
e sua situação frente aos temores da ditadura do Nacional Socialismo na Alemanha. 
Arendt relata isso: 

Eis os fatos: seis milhões de judeus, seis milhões de seres 
humanos foram arrastados para a morte sem se poderem 
defender e mesmo, na maioria dos casos, sem duvidarem [...] 
Não há história mais difícil de contar em toda a História da 
humanidade. [...] E, no entanto, nós precisamos 
desesperadamente, para o futuro, da história verdadeira desse 
inferno construído pelo nazis. Não só porque tais fatos 
alteraram e envenenaram o próprio ar que respiramos, não só 

                                                           
363

 Em sentido restrito significa a doutrina originada do fascismo. Para a filosofia política é o 

funcionamento de qualquer Estado que pretende regular não apenas a vida pública, mas também a vida 

privada dos indivíduos. Entre os estudiosos o conceito é analisado de diferentes perspectivas. A doutrina 

facista apregoa um Estado total, onde os indivíduos apenas existem em função de entidade coletiva (povo, 

nação, etc). O Estado é então erigido em absoluto e torna-se objeto de um verdadeiro culto. Quanto a 

análise política, por um lado procura compreender como funciona, teórica e praticamente, esse tipo de 

Estado; por outro procura analisar as constantes de qualquer regime totalitário (ÉLISABETH, Clément, 

1997). 
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porque eles povoam nossos pesadelos e impregnam nossos 
pensamentos dia e noite, mas também porque se tornaram a 
experiência fundamental da nossa época e a sua angústia 
fundamental. Só nessa base, sobre a qual repousará um novo 
conhecimento do homem, poderão as nossas novas 
perspectivas, as nossas memórias, as nossas novas ações, ter o 
seu ponto de partida (ARENDT, 1997, p. 103). 

 O ponto de partida para Arendt é a ação no mundo. Nesse sentido, Arendt 
quer nos apresentar uma emblemática: “pensar o que estamos fazendo” (ARENDT, 
2001, p. 13). 

Em síntese, seguindo uma perspectiva arendtiana, as condições básicas 
para a vida humana do homem no mundo são: vida, mundanidade e pluralidade. E 
consequentemente, suas respectivas atividades humanas: trabalho, obra e ação. E seus 
desdobramentos, a saber: o pensar, o querer e o julgar. 

3. HANNAH ARENDT E A CONDIÇÃO DO HOMEM-NO-MUNDO 

Seguindo nossa análise em “A Condição Humana”, Arendt nos oferece uma 
contribuição necessária para as transformações históricas do homem-no-mundo. Na 
leitura da cultura moderna (modernidade), Arendt percebe que, com a invenção do 
aparelho telescópio, o homem destacou-se o estatuto das ciências. 

O trabalho adquiriu uma importância necessária para a manutenção da 
vida em sociedades. Na leitura de Marx, o trabalho além de ser um produto humano 
de realização da atividade humana em construção da realidade social. É, sobretudo o 
fruto da capacidade humana de externar o mundo ao seu redor. Em outras palavras, o 
trabalho é uma extensão da atividade humana. 

Com o nascimento da burguesia, o trabalho passa a ser desconsiderado 
realização humana e se transforma em mercadoria. O tempo de mão-de-obra é lucro 
sobre a vida do operário. Marx chama isso de mais-valia. E o resultado final da mais-
valia é a alienação do trabalhador assalariado. 

Hannah Arendt, chama nos atenção para o progresso acelerado da ciência 
moderna364. Em vez de garantia o sustento básico para a vida humana, o homem com a 
ideia de progresso, pode transformar a morada humana num deserto. O filólogo 
alemão, Friedrich Nietzsche (1844-1900) está embutido neste contexto histórico 
marcado por profundas transformações. Segundo Japiassú, “Nietzsche foi, sem dúvida, 
o primeiro filósofo que, ao atacar violentamente […] a ciência reinante de seu tempo, 
chegou à conclusão de que não somente Deus estava morto, mas de que o homem 
estava morrendo” (JAPIASSÚ, 1997, p. 129). 

                                                           
364

 A ideia de modernidade, na sua forma mais ambiciosa, foi à afirmação de que o homem é o que faz, e 

que, portanto, deve existir uma correspondência cada vez mais estreita entre a produção, tornada mais 

eficaz pela ciência, a tecnologia ou a administração, a organização da sociedade, regulada pela lei e a vida 

pessoal, animada pelo interesse, mas também pela vontade de se liberar de todas as opressões. É a razão 

que anima a ciência e suas aplicações” (TOURAINE, Alain. Crítica da Modernidade, 2005, p. 09). 
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O tema do deserto é predominante na filosofia de Nietzsche. Em sua obra 
“Assim Falou Zaratustra”, Nietzsche ressalta que “o deserto ameaça crescer, inútil é 
todo trabalho em vão. Pois, aí daquele que oculta desertos” (NIETZSCHE, 2002, p. 156). 
Para Nietzsche, o deserto é a travessia humana sobre a terra inabitável. O homem 
moderno e o progresso científico e tecno-lógico caminhariam para o desaparecimento 
da vida365. Arendt também acredita nessa interpretação nietzschiana. Segundo ela “o 
perigo reside justamente em que nos tornemo-nos habitantes do deserto e nos 
sentimos a vontade nele” (ARENDT, 2004, p. 76). 

A problemática desenvolvida gira em torno de como o ser humano ao 
longo da história se relacionou com sua condição de ser-no-mundo, por meio da 
racionalidade. Trata-se de uma reação existencial a um mundo que nos interpela. Haja 
vista que, “estamos num período em que a disjunção entre os problemas éticos e os 
problemas científicos pode se tornar mortal se perdermos nossas vidas humanistas de 
cidadãos e de homens” (MORIN, 2005, p. 129). 

No decorrer dos séculos, o nosso relacionamento com o mundo e com os 
outros, acarretou grandes transformações, devido aos avanços do racionalismo, das 
tecnociências e do capitalismo.  

“Visto que os perigos representados pelo aquecimento global 
não são palpáveis, imediatos ou visíveis no decorrer da vida 
cotidiana, por mais assustadores que se afigurem, muita gente 
continua sentada, sem fazer nada de concreto a seu respeito. 
No entanto, esperar que eles se tornem visíveis e agudos para 
só então tornarem medidas sérias será, por definição, tarde 
demais” (GILDDENS, 2010, p. 20). 

A filosofia de Arendt que ressaltar a importância da ação humana dentro 
da cultura. Agir significa também em outras palavras, estar consciente dos efeitos da 
ação sobre os indivíduos e coisas, pois a ação humana tem caráter imprevisível e 
irreversível. 

4. O SENTIDO DA AÇÃO POLÍTICA EM HANNAH ARENDT 

Hannah Arendt toma como ponto de partida para suas análises sobre a 
ação política, justamente, o pensamento de Aristóteles em sua obra “A Política”. Nela 
o pensador grego antigo, ressalta que “a vida política é ação”. Nota-se aqui que Arendt 
recupera o caráter etimológico do verbo grego de recomeçar. Cada começo é em sua 
natureza um milagre. Em consoante a essa ideia Arendt afirma que: “o novo sempre 
surge sob o disfarce do milagre” (ARENDT, 2001, 191). 

                                                           
365

 Falando a respeito de tal afirmativa, Nietzsche nos indaga com este aforismo. “A questão mais 

espinhosa: estará à ciência em condições de indicar os objetivos da vida ao homem depois de ter provado 

que os pode destruir? Seria o momento de nos entregarmos a uma experimentação em que todos os 

heroísmos teriam com que se satisfazer, experimentação que duraria séculos, que relegaria para a sombra 

todos os trabalhos e os grandes sacrifícios da história ate o momento. Até então, a ciência ainda não 

construiu os seus monumentos ciclópicos: para isso também chegará o tempo” NIETZSCHE, F. A Gaia 

Ciência, VII, 2001, p. 42). 
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Segundo Arendt, a liberdade é um milagre e está “contido nesse poder-
começar que, por seu lado, está contido no fato de cada homem é em si um novo 
começo, uma vez que, por meio do nascimento, veio ao mundo que existia antes dele 
e vai continuar existindo depois dele” (ARENDT, 2001, p. 44). 

 Por conseguinte, é por meio da ação e do discurso que os homens se 
inserem na sociedade (polis) como participação da vida política e no amor pelo mundo. 
Uma vez que, para o pensamento arendtiano, ser livre e agir são uma e mesma coisa 
(ARENDT, 2004, p. 198) . Pois, para Hannah Arendt, “a liberdade política ou significa 
participar do governo ou não significa nada”. (ARENDT, 1988, p. 175). Para a nossa 
autora: 

“[...] A liberdade enquanto objetivo final da política estabelece 
as fronteiras políticas; mas, o critério do agir dentro do próprio 
âmbito político não é mais a liberdade, mas, sim a competência 
e a capacidade de assegurar a vida” (ARENDT, 2004, p. 76). 

Arendt chama-nos atenção para a eventual participação na vida política 
com coragem e responsabilidade pelo mundo e consequentemente pela vida. Pois 
segundo Arendt (2004, p. 08) “sempre que os homens se juntam, move-se o mundo 
entre eles, e nesse interespaço ocorrem e fazem-se todos os assuntos humanos”. 

Nesse sentido, a ação366 é a garantia de novos recomeços humanos por 
meio do nascimento de cada ser humano. Dito de outro modo, “é o nascimento de 
novos seres humanos e o novo começo, a ação de que são capazes em virtude de 
terem nascido. Só o pleno exercício dessa capacidade pode conferir os negócios 
humanos fé e esperança, as duas características essenciais da existência humana” 
(ARENDT, 2001, p. 259). 

A ação é uma atividade humana exercida e mediada pela palavra e pelo 
discurso. A ação humana é uma resposta à condição de pluralidade por excelência 
política. Para o pensamento nietzschiano é a vontade de potência, que afirma 
integralmente a vida. É nesse aspecto, que o poeta alemão Friedrich Nietzsche é 
considerado o filósofo da vida. 
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 Ação é para Hannah Arendt uma atividade que mais intimamente se relaciona com a condição humana 

da natalidade. É por isso que a ação é uma atividade política por excelência, daí ela ser a expressão do 

bios politikos. A movimentação, ou seja, a dinâmica no seio do corpo político depende da ação humana 

para poder acontecer. Pode-se dizer que a ação, enquanto segundo nascimento dos seres humanos, é a 

mola mestra responsável para o surgimento de novas estruturas políticas, bem como o surgimento de 

novos encaminhamentos que de maneira imprevisível e indeterminada venham acontecer no seio de um 

novo corpo político. Na perspectiva arendtiana, não é possível que um corpo político seja fundado 

composto por indivíduos isolados, até porque a presença em seu interior do elemento ação, que lhe é 

indispensável, constitui-se como um elemento que os homens lançam mão, sustentados pelos fatos deles 

permanecerem na dependência de seus semelhantes. Para Hannah Arendt, não é possível realizar a ação 

em meio ao isolamento dos seres humanos. Pois, segundo a nossa autora, estar isolado, é o mesmo que 

estar privado da capacidade de agir. Corpos políticos na perspectiva apresentada por Arendt se fazem 

considerando em seus interiores a existência de teias de relações. Seja qual for o conteúdo específico da 

ação, ela é um elemento do corpo político que sempre estabelece relações (LUIZ, José, 2007, p. 39). 
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Em Hannah Arendt é a ação política que confere pleno sentido a vida. Em 
sua obra “A vida do Espírito”, Arendt dedica umas páginas ao pensamento de 
Nietzsche sobre a vontade. Tanto para Nietzsche367 como para Arendt o ponto central 
de seus pensamentos é a VIDA e o MUNDO. Nietzsche disse “eu sou um apaixonado 
pela terra”. Arendt disse a mesma quando afirma o seu aforismo, “o amor pelo 
mundo” (amor mundi). 

Sendo assim, para Arendt o ponto central de toda política é a preocupação 
com o mundo (amor mundi) e com a vida, ou seja, não apenas a condição sem a qual 
não pode deixar de ser, mas a condição pela qual, de toda vida política. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término deste artigo, gostaríamos de dizer que, este texto não possui o 
intuito de encerrar a temática da ação política. Nosso desejo é que esse tema seja 
trabalhado futuramente, e que, suscite a paixão pela filosofia de Hannah Arendt, bem 
como suas contribuições, para uma nova forma de pensamento que reflita sobre a 
vida. 

Em nossa concepção, a filosofia arendtiana tem como foco principal a 
preocupação com a vida humana. Em síntese, caracterizamos no segundo tópico, a 
natureza humana e o desejo de viver bem a vida, segundo uma perspectiva arendtiana 
que são, a saber: vida, mundanidade e pluralidade. E também suas respectivas 
atividades: trabalho, obra e ação. 

No terceiro tópico, enfatizamos segundo o pensamento arendtiano, que a 
cultura pode mortificar ou realizar o desejo da condição humana de viver bem, 
segundo as condições de possibilidades para o desenvolvimento da vida humana sobre 
o Planeta Terra. 

No quarto tópico, demonstramos as propostas de Arendt, para 
salvaguardar a vida humana que conscientemente é reforçada na pluralidade de cada 
nascimento: a oportunidade que os homens têm de recomeçar por meio do discurso e 
da ação participativa dos indivíduos na vivência política. 

Este artigo é de sua pertinência em nível social, pois se trata da 
conscientização dos indivíduos, que fazem partem de uma cultura e que nela vão agir, 
interagir e intervir, segundo uma capacidade crítica, adotando critérios viáveis para o 
processo de desenvolvimento político. 

A filosofia pode dar esta contribuição, para o ambiente político, oferecendo 
as contribuições arendtianas, para orientar o pensar e o agir humano no âmbito 
político. Intenta-se realizar esta aproximação entre a filosofia política, de forma teórica 
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 “[..]“Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas: – assim me 

tornarei um daqueles que fazem belas as coisas. Amor fati: seja este, doravante, o meu amor! [...] E, tudo 

somado e em suma: quero ser, algum dia, apenas alguém que diz Sim!”. (NIETZSCHE, § 276, 2001, p. 

142). 
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e prática, visando à salvaguarda da vida, por meio da ação política, como ferramenta 
crítica de transformação da esfera social. 
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RESUMO 

Apresentamos neste artigo reflexões iniciais sobre a pesquisa de Doutorado vinculada 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado da 
Universidade Católica Dom Bosco. O trabalho está identificado com a metodologia da 
articulação compreensiva da cultura como central na construção das identidades que 
se inspira no campo dos Estudos Culturais de orientação pós-estruturalista. As 
identidades e as diferenças são naturais e essenciais, ou seriam elas produzidas social 
e culturalmente em relações atravessadas de poder? A cultura media tudo e penetra 
em cada espaço da vida social e se constitui na perspectiva de Hall (1997), na 
centralidade da formação das identidades pessoais e sociais como também nas 
mudanças de paradigma da “virada cultural” e os efeitos que a virada provocou no 
interior das disciplinas tradicionais. A centralidade da cultura significa que ela tem um 
papel constitutivo, regulador e controlador das identidades e das diferenças pessoais e 
sociais. Neste sentido, embora de forma prévia, examinaremos neste texto a 
centralidade da cultura a partir das revoluções culturais do nosso tempo em que 
identidades passam a ser concebidas como cambiantes, instáveis, ambivalentes, 
nômades e diaspóricas resultantes de negociações permanentes como aponta Hall 
(1997, 2011a e 2011b), Bhabha (1998), Canclini (2003) e Candau (2012a). Somos seres 
interpretativos e instituidores de sentidos, valores e símbolos pelos quais produzimos 
cultura e através dela, construímos nossa identidade no antagonismo social, num 
processo de metamorfoses. A identidade constitui nossa forma de ser no mundo, num 
processo conflitante e ambíguo em que nos produzimos como sujeitos e ampliamos 
novos conceitos, compreensões e caminhos que nos permitem o surgimento de novos 
sujeitos (HALL, 2011b). Esse processo de metamorfose nos leva a refletir sobre o 
caminho que percorremos perante nossas tradições a partir da “virada cultural” na 
construção/desconstrução/reconstrução da identidade na pós-modernidade. Nesta 
perspectiva, buscamos neste texto refletir, a partir das concepções de cultura, 
identidade e diferença como estas passam a se constituir em desafios para a educação 
na luta pela afirmação dos direitos humanos na perspectiva intercultural na pós-
modernidade. 

Palavras - chave: Centralidade da cultura, Identidade/diferenças e Estudos Culturais, 
Direitos Humanos. 
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Apresentamos neste artigo reflexões iniciais sobre a pesquisa de 
Doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e 
Doutorado da Universidade Católica Dom Bosco. Ao abordar sobre algumas tensões 
fundamentais que permeiam conceitos polissêmicos como cultura, identidades, 
diferença, entre outros, Candau (2012a) alerta que não se pode abordar a identidade 
dissociado da afirmação da igualdade e nem se pode falar em igualdade sem incluir as 
questões relativas à diferença e nem “se deve contrapor igualdade à diferença” 
(CANDAU, 2012a, p. 27). Visto desta forma, a diferença não se opõe à igualdade e sim 
à padronização, à produção em série, à uniformidade, a sempre o mesmo, à 
“mesmice”. 

O propósito deste texto é explorar algumas das questões sobre cultura a 
partir do referencial teórico identificado com o campo teórico denominado Estudos 
Culturais de orientação Pós-estruturalista. Estudos Culturais porque buscamos uma 
abordagem da “cultura constitutiva de significados em todos os aspectos da vida 
social” (HALL, 1997, p. 9). A opção pela perspectiva Pós-estruturalista se justifica 
conforme nos sugere Backes (2005), fundamentado em Silva (1996), pela ênfase na 
linguagem como instituinte da realidade, na pertinência do questionamento 
permanente, da contestação incansável, na construção e circulação de significados até 
então vistos como incontestes e dos deslocamentos sempre possíveis, da perturbação 
constante do que é representado como sendo a realidade, não de um suposto lugar 
superior (seja político, cultural, epistemológica...), mas a partir do interior das próprias 
relações de poder presentes nas práticas que analisamos. 

A opção metodológica que se adota neste trabalho prioriza uma concepção 
de identidades como cambiantes, instáveis, ambivalentes, nômades, diásporas, 
resultantes de negociações permanentes (HALL, 2011b). Nesta perspectiva 
buscaremos refletir neste artigo como são formados os conceitos de cultura, 
identidade, diferença/diversidade cultural. Para Hall (2011b), é pertinente pensar o 
cultural a partir da vertente dos Estudos Culturais, pois, “partindo dos melhores 
elementos dos paradigmas culturalista e estruturalista” e de alguns dos conceitos 
elaborados por Gramsci, “foca o que deve ser central” e “o que falta a todos os outros 
contendores” (2011b, p. 147): não se pretendem, constituir um campo de 
regulamentação disciplinar e se recusem explicitamente “à ortodoxia, o caráter 
doutrinário, o determinismo, o reducionismo, a imutável lei da história” (2011b, p. 
191). 

Vistos desta forma, os estudos culturais e o marxismo nunca se encaixaram 
perfeitamente, em termos teóricos, constituindo-se por isso num projeto aberto e que 
movem-se com grande vontade de estabelecer conexões. De acordo com Mettalart 
(2004, p. 13), a cultura, no campo dos estudos culturais, fora pensada “como 
instrumento de reorganização de uma sociedade turbada pelo maquinismo, de 
‘civilização’ dos grupos sociais emergentes, como fundamento de uma consciência 
nacional”. 

O texto está organizado em três partes. Refletimos inicialmente sobre a 
centralidade da cultura ao penetrar em cada recanto da vida social passa a mediar 
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tudo e regular as nossas condutas, ações e práticas. A seguir abordamos a centralidade 
da cultura como constituidora das identidades culturais na pós-modernidade como 
uma “celebração móvel”, não tendo mais uma identidade fixa, mas formada e 
transformada continuamente. Na terceira seção refletimos sobre a questão das 
identidades/diferenças e como elas são trabalhadas na educação. Por último 
retomamos a centralidade da cultura como constituidora de identidades cambiantes, 
instáveis, ambivalentes, nômades, diásporas e refletimos sobre os desafios que o 
atuam momento representa para a escola no fortalecimento da luta pela afirmação 
dos direitos humanos no contexto da pós-modernidade. 

2 A CENTRALIDADE DA CULTURA 

Os debates sobre cultura e identidade, são sem dúvida, de grande 
relevância. Mas, como se constrói a identidade cultural do sujeito? O tema da cultura 
vem assumido importância sem igual na formação das identidades e no que diz 
respeito à “estrutura e à organização da sociedade moderna tardia, aos processos de 
desenvolvimento do meio ambiente e à disposição de seus recursos econômicos e 
materiais” (HALL, 1997, p. 2). 

A aceleração dos avanços científicos e tecnológicos durante o século XX 
reconfigurou completamente a vida social, e desencadeou uma autêntica reação em 
cadeia sobre a vida das pessoas alterando seus comportamentos, de modo que, em 
“curtos intervalos de tempo o conjunto do aparato tecnológico vigente passa por 
saltos qualitativos em que a ampliação, a condensação e a miniaturização” 
(SEVCENKO, 2001, p. 16), possibilitaram se expandir numa proporção cada vez maior 
de recursos humanos, materiais e tecnológicos causando uma verdadeira revolução 
nos meios de produção, circulação e troca cultual. 

Tais mudanças, mesmo que por um lado gerem níveis mais altos de 
remuneração para uns, alterando a estrutura econômica, penetram em cada canto da 
vida social, mudando ao mesmo tempo as rotinas do seu cotidiano nas diferentes 
localidades geográficas. “São raros os lugares que estão fora do alcance destas forças 
culturais que desorganizam e causam deslocamentos” (HALL, 1997, p. 5). Os 
deslocamentos das culturas do cotidiano nessa sociedade altamente mecanizada e o 
controle tecnológico pleno do ambiente em que vivem as pessoas acabam, gerando 
por consequência mudanças e transformações sociais, geográficas e de classe. As 
mudanças na vida social e no cotidiano foram precipitadas pela cultura, alterando seus 
comportamentos na vida local e no cotidiano e indica que a vida é desencadeada pela 
cultura que “são os homens e mulheres que devem se adaptar ao ritmo e à aceleração 
das máquinas, e não mais o contrário” (SEVCENKO, 2001, p. 62).  

Nestas circunstâncias, em que as inovações tecnológicas sem precedentes, 
possibilitaram às indústrias culturais se tornarem elementos mediadores em muitos 
outros processos, a “velha distinção que o marxismo clássico fazia entre a ‘base’ 
econômica e a ‘superestrutura’ ideológica se tornou de difícil sustentação” (HALL, 
1997, P. 2), na medida em que, de acordo com Hall, a mídia mantém e sustenta na 
virada do milênio, circuitos e marketing globais dos quais depende a formação e a 
movimentação de um todo, de um mercado mundial para a produção de bens, 
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informações, conhecimentos, capitais e investimentos em bens, produtos e ideias para 
um mercado global, “as tecnologias de comunicação digital e os softwares DA Idade 
Cibernética”. (HALL, 1997, p. 2). 

A amplitude das produções tecnológicas e culturais do final do século XX 
possibilitou introduzir mudanças virtuais desconcertantes na consciência popular, 
envolvendo todos os setores em mundos crescentemente múltiplos, em que imagens e 
dados viajam e “enredam numa teia sociedades com histórias distintas, diferentes 
modos de vida, em estágios diversos de desenvolvimento e situadas em diferentes 
fusos horários” (HALL, 1997, p. 2). Estes são os novos “sistemas nervosos” em que 
“pelo simples toque de uma tecla eletrônica transfere volumes fabulosos de recursos 
de uma parte do mundo para outra e de milhares de fontes para as contas de um 
pequeno punhado de agentes privilegiados” (SEVCENKO, 2001, P. 29). 

É especialmente neste contexto, de aprofundada interconexão global, de 
contato intenso e imediato em que as revoluções da cultura a nível global causam 
mudanças culturais globais e causam os mais fortes impactos “sobre os modos de 
viver, sobre o sentido que as pessoas dão à vida, sobre as suas aspirações para o futuro 
– sobre a ‘cultura’ num sentido mais local” (HALL, 1997, p. 2). 

Para ilustrar os efeitos que essas mudanças estão gerando em profunda 
interconexão em escala global, Hall (1997) recorre a du Gay, (1994) e aponta “sérios 
deslocamentos culturais” e os efeitos que a nova mídia eletrônica não apenas 
possibilita, mas condiciona as pessoas. Por todo o globo, “a globalização vem 
ativamente desenredando e subvertendo cada vez mais seus próprios modelos 
culturais herdados essencializantes e homogeneizantes, desfazendo os limites e, nesse 
processo elucidando as trevas do próprio ‘Iluminismo’ ocidental” (HALL, 2011b, p. 43), 
obrigando povos de todo globo a não terem mais vida local porque colocam em 
contato intenso, imediato e perpétuo com um mundo que se torna um lugar único do 
ponto de vista temporal, espacial e cultural. Nesse processo em que existem as forças 
dominantes de homogeneização cultural de fluxos migratórios, culturais e tecnológicos 
transnacionais não regulados de povos e culturas, a vida local é deslocada e, o local 
não tem mais identidade fora de sua relação com o global. Os movimentos de 
“homogeinização cultural e de domínio do capital, dos ‘fluxos’ cultural e tecnológico, a 
uma cultura ocidental, mais especificamente americana, ameaça subjugar todas as que 
aparecem, impondo uma mesmice cultural homogeneizante” (HALL, 2011b, p. 44). 
Porém, apesar da ameaça de subjugar o mundo todo, a um lugar único tanto do ponto 
de vista espacial e temporal quanto cultural, os modelos ocidentais da 
“McDonaldização ou Nikezação” estão sendo vagarosa e sutilmente descentrados. 
Apesar de estas outras tendências ainda não terem a capacidade de confrontar e 
repelir as anteriores, “elas têm a capacidade, em todo lugar, de subverter e ‘traduzir’, 
negociar e fazer com que se assimile o assalto cultural global sobre as culturas mais 
fracas. 

Certamente há muitas consequências dessa revolução cultural global. 
Muitas delas nem tão uniformes e que produzem reações de adesão ou de resistência, 
mas certamente podem ser positivas ou negativas e até agora sem soluções 



 

1168 

 

previsíveis. No entanto, seus efeitos são capazes de enfraquecer e minar as 
capacidades de nações e emergentes definirem seus próprios modos de vida como 
também o ritmo e a direção de seu desenvolvimento. Por outro lado, há também 
reações contrárias à cultura global e representam fortes tendências a um fechamento 
e geram atitudes culturais conservadoras que estimulam e disseminam atitudes e 
práticas fundamentalistas causando retrocesso da diversidade efetuada pelas forças da 
globalização. 

Queiramos ou não, frente a estes fatores não podemos negar por completo 
que a cultura é um dos elementos mais dinâmicos e imprevisíveis da mudança 
histórica pelo qual passa o mundo no início deste novo milênio e, “as novas forças e 
relações postas em movimento pelo processo de globalização, estão tornando menos 
nítidos muitos dos padrões e das tradições do passado” (HALL, 1997, p. 4), por isso, 
não deve nos surpreender o fato de que as lutas pelo poder sejam crescentemente 
mais simbólicas, discursivas e ambíguas e, por isso mesmo, assumam 
progressivamente, cada vez mais, a feição de uma política cultural de busca do poder 
(HALL, 1997). 

As profundas transformações geradas pelas novas forças postas em 
movimento a partir dos progressos científicos nas quatro décadas finais do século XX 
provocaram tempos de perplexidade e que nos deixa “atônitos”. De acordo com 
Santos (2008), estas transformações nos lançaram num “tempo atônito” geram 
sensações de que “ora já não sermos, ora pensamos não termos ainda deixado de ser, 
[...] ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a ser” (SANTOS, 2008, p. 46). 
Podemos dizer que vivemos em um tempo e num sistema visual muito instável em 
que, em vez de lançar nosso olhar para o passado, centramos o nosso olhar no futuro, 
do mesmo modo como duas imagens que podem assumir imagens contraditórias que 
nos ocorrem alternadamente flutuações na nossa percepção visual provocando 
rupturas de uma forma que pode ser exemplificada de acordo com Santos (2008), pela 
metáfora das imagens que somos capazes de identificar ao olhar o vaso da Gestalt, em 
que, 

olhando a mesma figura, ora vemos um vaso grego branco 
recortado sobre um fundo preto, ora vemos dois rostos gregos 
de perfil, frente a frente, recortados sobre um fundo branco. 
Qual das imagens é verdadeira? Ambas e nenhuma. E esta a 
ambiguidade e a complexidade da situação do tempo presente, 
um tempo de transição, síncrone com muita coisa que está 
além ou aquém dele, mas descompassado em relação a tudo o 
que o habita. (SANTOS, p.46, 2008). 



 

1169 

 

 

Disponível em: http://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1152&bih=653&q=vaso+da+gestalt&oq=v

aso+da+gestalt&gs_l=img.3...1578.6093.0.8390.15.10.0.5.0.0.328.1671.2-
6j1.7.0....0...1ac.1.21.img.POlCu8KLtsg Acessado em 19/07/2013 as 9:20:13 

 

A cultura “é o elemento chave no modo como o meio ambiente doméstico 
é atrelado, pelo consumo, às tendências e modas mundiais (HALL, 1997, p. 5). É neste 
cenário em que a cultura presente nas vozes e imagens incorpóreas trazidas para 
nossas casas, atrela, media e transforma tudo. Com a preeminência das máquinas, das 
engenharias de fluxos, a cultura deforma corpos e comportamentos, cria e induz 
tendências, faz proliferar ambientes, hábitos de consumo. A cultura também 
aprofunda-se na mecânica da própria formação da identidade, acompanhada pela 
proliferação de instrumentos de vigilância que monitoram, vigiam, controlam, 
devassam movimentos, comportamentos e preferências. Como seria inevitável, a 
intensificação dos meios de regulamentação e de vigilância acaba provocando 
mudanças no quadro de valores da sociedade, através do “o governo pela cultura” 
(HALL, 1997, p. 6). 

Nas teorizações sobre o poder Foucault, ao utilizar o termo 
“governement”, de acordo com Bujes (2012, p. 195), apud (Veiga-Neto, 2002), toma-o 
em, no mínimo, duas acepções diferentes para referir-se a uma instância central que 
toma para si a ação ou o ato de governar, e como prática que extrapola o âmbito de 
atuação dos aparelhos e dos agentes estatais em que as ações de governamento 
deixam de ser privilégio do Estado e “se disseminam microscopicamente pelo tecido 
social” e que ao se proliferarem se disseminam e permeiam cada recanto da vida social 
das populações e são capazes de articular interesses de diversas ordens, nas mais 
variadas instâncias do corpo social, não estando centradas em apenas uma, O 
Governo, mas na centralidade da cultura e na constituição da subjetividade da própria 
identidade (BUJES, 2012, p. 191). 

É neste cenário que a expressão “centralidade da cultura” adquire cada vez 
mais força, na medida em que indica como cada recanto da vida social contemporânea 
é permeado pela cultura (HALL, 1997). 

Nas breves exposições acima evidencia-se que a cultura “não pode mais ser 
estudada como uma variável sem importância, secundária ou dependente em relação 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1152&bih=653&q=vaso+da+gestalt&oq=vaso+da+gestalt&gs_l=img.3...1578.6093.0.8390.15.10.0.5.0.0.328.1671.2-6j1.7.0....0...1ac.1.21.img.POlCu8KLtsg
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1152&bih=653&q=vaso+da+gestalt&oq=vaso+da+gestalt&gs_l=img.3...1578.6093.0.8390.15.10.0.5.0.0.328.1671.2-6j1.7.0....0...1ac.1.21.img.POlCu8KLtsg
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1152&bih=653&q=vaso+da+gestalt&oq=vaso+da+gestalt&gs_l=img.3...1578.6093.0.8390.15.10.0.5.0.0.328.1671.2-6j1.7.0....0...1ac.1.21.img.POlCu8KLtsg
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1152&bih=653&q=vaso+da+gestalt&oq=vaso+da+gestalt&gs_l=img.3...1578.6093.0.8390.15.10.0.5.0.0.328.1671.2-6j1.7.0....0...1ac.1.21.img.POlCu8KLtsg
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ao que faz o mundo mover-se” (HALL, 1997, p. 6), ou uma opção do indivíduo ou 
restrito às formas de vida das pequenas comunidades locais. A cultura tem de ser vista 
como algo fundamental, central e determinante na forma de o mundo mover-se. 

Assim, na perspectiva Foucaultiana, de acordo com Bujes (2012), “governar 
pela cultura” seria agir sobre o campo da conduta alheia com formas difusas e de 
muitos lugares, estabelecendo curiosas alianças não facilmente identificáveis que 
afetam a conduta alheia. Isso nos incita, numa perspectiva mais geral, a formular 
algumas questões tais como: Como esse movimento de governamentalização atinge a 
cultura e a cultura escolar? Por meio de quais mecanismos são construídas as 
identidades do sujeito pós-moderno? De que modo funcionam as racionalidades, as 
técnicas, as práticas para formatar determinadas práticas pedagógicas? Se estas são 
operações mais ou menos racionais, de que tipos de instrumentos se valem para 
definir tais práticas para nossos professores e para as nossas escolas?  

Embora a cultura e os debates em torno das questões culturais e da 
identidade cultural sempre tenham assumido grande importância no campo das 
ciências humanas e sociais, não foi dado à cultura “uma centralidade substantiva ou o 
peso epistemológico que ela merece” (HALL, 1997, p. 1). Neste sentido Hall observa 
que o uso substantivo de cultura teve grande expansão nas últimas décadas do século 
XX, o que pode ser percebido pela “sua crescente centralidade nos processos globais 
de formação e mudança, sua infiltração na vida cotidiana e seu papel constitutivo e 
localizado na formação de identidades e subjetividades” (HALL, 1997, p. 21). Já a 
centralidade epistemológica da cultura refere-se à uma mudança paradigmática “no 
interior das disciplinas tradicionais, no peso explicativo que o conceito de cultura 
carrega, e no seu papel constitutivo ao invés de dependente, na análise social” (HALL, 
1997, p. 21). 

Essa mudança paradigmática envolve uma nova formulação do sentido de 
cultura a partir de uma mudança paradigmática nas ciências sociais e humanas da 
“virada cultural”. De acordo com Hall, “fundamentalmente a virada cultural iniciou 
com uma revolução de atitudes em relação à Linguagem” (1997, p. 9). No campo da 
representação o interesse pela linguagem não apenas para relatar os fatos, mas 
construir, dar significado e fazer circular os próprios fatos. “Trata-se da relação total 
entre linguagem e o que podemos denominar ‘realidade’” (1997, p. 9). Isto nos leva a 
entender que a linguagem está a serviço do mundo, do “fato”, porque é através dela 
que podemos atribuir significado aos mesmos. 

Embora os objetos existam fora dos sistemas dos significados, eles não 
podem ser definidos fora de um sistema de linguagem e de significação pela sua 
inserção dentro de um determinado sistema socialmente construído, através da 
linguagem e da representação. Esta construção é feita, de acordo com Hall, através de 
um “jogo de linguagem” que será capaz de lhes dar um sentido em um determinado 
sistema social, mas “a partir dos jogos de linguagem e dos sistemas de classificação, 
nos quais as coisas estão inseridas. O que consideramos fatos naturais são, portanto, 
também fenômenos discursivos. (HALL, 1997, p. 10). 
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 A “virada cultural” relaciona-se assim a uma reconfiguração de elementos 
e  nova atitude em relação à linguagem e à cultura. A cultura não é nada mais do que 
“a soma de diferentes sistemas de classificação e diferentes formações discursivas aos 
quais a língua recorre a fim de dar significado às coisas” (HALL, 1997, p. 10). A cultura, 
nesta perspectiva, passa a assumir papel central na sociedade, penetra porque, ao 
penetrar em cada recanto da vida social contemporânea, faz proliferar ambientes 
secundários. A cultura passa a mediar tudo, regula as nossas condutas, ações sociais e 
práticas. Define a maneira como agimos no âmbito das instituições e na sociedade 
mais ampla. 

Em contraposição à concepção de cultura da modernidade “aberta, 
racional, universalista e individualista” (HALL, 2011b) cujos vínculos culturais 
articulares devem ser deixados de lado na vida pública, em suas formas atuais, as 
questões da identidade cultural na diáspora, “a globalização vem ativamente 
desenredando e subvertendo cada vez mais seus próprios modelos culturais herdados 
essencializantes e homogeneizantes, desfazendo os limites e, nesse processo, 
elucidando as trevas do próprio ‘Iluminismo’ ocidental” (HALL, 2011b, p. 43). 

Hall (2011b) concebe cultura como uma produção numa perspectiva de 
diáspora que se dá num processo histórico de formação de subversão dos modelos 
cultuais tradicionais, de constante construção/desconstrução/reconstrução, um 
conjunto de significados/significantes que se constitui em uma determinada lógica 
cultural, algumas vezes de maneira tensa, conflituosa e contínua resultantes da prática 
social e das relações de poder. A cultura tem 

sua matéria-prima, seus recursos, seu ‘trabalho produtivo’. 
Depende de um conhecimento da tradição enquanto ‘o mesmo 
em mutação’ e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o 
que esse ‘desvio através de seus passados’ faz é nos capacitar, 
através da cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como 
novos tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão do que as 
tradições fazem de nós, mas daquilo que nós fazemos das 
nossas tradições. Paradoxalmente, nossas identidades culturais, 
em qualquer forma acabada, estão à nossa frente. Estamos 
sempre em processo de formação cultual. A cultura não é uma 
questão de ontologia, de ser, mas de se tornar (HALL, 2011b, p. 
43). 

Assim, de acordo com Hall, (2011b), é através da cultura que elaboramos, 
num processo de metamorfoses, nossa forma de situar-nos, produzir-nos como sujeito 
e ampliamos novos conceitos, compreensões e caminhos que nos permitem o 
surgimento de novos sujeitos. Esse processo de metamorfose nos permite refletir 
sobre o caminho que percorremos perante nossas tradições a partir da “virada 
cultural” na construção/desconstrução/reconstrução da identidade. É o que 
buscaremos na próxima etapa: aprofundar nossa reflexão sobre a construção da 
identidade cultual na pós-modernidade. 
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3 A CENTRALIDADE DA CULTURA NA FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES CULTURAIS NA 
PÓS-MODERNIDADE 

Quero falar aqui inicialmente como são construídas as identidades, para 
isso lançarei um olhar sobre a centralidade da cultura e como as identidades culturais 
são construídas através da cultura e no interior da representação cultural. Mas como 
emerge a identidade? Como são formadas as identidades sociais? Que processos 
culturais entram em jogo na definição de nossas identidades? Em que medida as 
práticas pedagógicas podem se constituir numa prática dialógica discursiva na 
perspectiva intercultural? 

De acordo com Hall, o que se denomina “nossas identidades”, nossas 
identificações que adotamos e procuramos viver não vem de “dentro” de nós. São 
“construídas no interior da representação social, através da cultura, não fora delas” 
(1997, p. 8). As identidades nesta perspectiva emergem do nosso desejo (consciente 
ou inconsciente) e do diálogo que surge entre os conceitos e definições que 
adquirimos a partir das interpelações que surgem para responder aos apelos que os 
discursos culturais oferecem. Elas são, portanto, “o resultado de um processo de 
identificação que permite que nos posicionemos no interior das redefinições que os 
discursos culturais (exteriores) nos oferecem ou que nos subjetivemos (dentro deles)” 
(HALL, 1997, p. 8). 

Ao se referir à Pós-modernidade Hall (2011a) sugere como período 
histórico da sociedade, da cultura e da intelectualidade, aquele iniciado logo após a 
Segunda Guerra Mundial que consiste em uma brusca mudança nas identidades 
sociais, tais como elas eram definidas até então. A identidade do sujeito pós-moderno 
passa a ser conceptualizada como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente. Nesta perspectiva, o autor considera a pós-modernidade como um surto 
de "crise de identidade" generalizada para o indivíduo humano. 

De acordo com Hall (2011a, p. 7), “as velhas identidades, que por tanto 
tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio”. Novas identidades estão 
surgindo. Um tipo diferente de mudanças estruturais está provocando profundas 
transformações nas sociedades modernas. As velhas identidades estão entrando em 
colapso e fazem emergir novas identidades, deixando o indivíduo moderno 
fragmentado, descentrado. A assim, de acordo com Hall, a “crise de identidade”, está 
descentrando o sujeito moderno, resultante de um processo mais amplo de mudança. 
Essa “crise” está deslocando estruturas e processos centrais das sociedades modernas 
e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social. Mas como as identidades culturais estão sendo afetadas ou 
deslocadas pelo processo de globalização? 

Hall (2011a) aponta-nos três concepções diferenciadas de identidades 
muito relevantes que refletem o processo intelectual de mudança do conceito de 
identidade fixas para uma identidade mais plural. 

A identidade do sujeito do Iluminismo baseava-se, 
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numa compreensão da pessoa humana como um indivíduo 
totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 
razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num 
núcleo interior [...] O centro essencial do eu era a identidade de 
uma pessoa (HALL, 2011a, p. 10-11). 

O “sujeito Moderno”, ou "sujeito do Iluminismo", de acordo com Hall, era 
visto como indivíduo unificado, com uma identidade dele, “individualista”, dotado 
plenamente da razão. Ele emergia quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, 
permanecendo “idêntico” a ele – ao longo de sua existência. A racionalidade é vista no 
“sujeito Moderno” como o centro essencial da identidade de uma pessoa. 

Já a noção de identidade do sujeito sociológico,  

refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a 
consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 
autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com 
“outras pessoas importantes para ele” [...] a identidade é 
formada na “interação” entre o eu e a sociedade. A identidade, 
nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 
“interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo 
público. [...] A identidade, então, costura o sujeito à estrutura. 
Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles 
habitam, tornando ambos reciprocamente unificados e 
predizíveis (HALL, 2011a, p. 11). 

O sujeito sociológico, ainda tem um núcleo ou essência interior “o real”, a 
identidade era formada num diálogo contínuo a partir das relações e em interação do 
sujeito com outras pessoas no seu meio social – com os mundos culturais exteriores e 
as identidades que esse mundo oferece – de acordo com a interação com as 
identidades que esse mundo oferece em convívio com as pessoas que mediavam para 
o sujeito valores, sentidos e símbolos. Nesta concepção, que surgiu no final do século 
XIX com o desenvolvimento das ciências sociais, em especial com a Sociologia, de 
acordo com Hall (2011a), cada indivíduo tem uma essência interior, mas esta é 
continuamente afetada e alterada pelas suas relações com o mundo exterior. 

O “sujeito pós-moderno”, nascido de um sujeito com uma “identidade 
unificada e estável”, é agora confrontado constantemente com sistemas de 
significação e representações culturais múltiplas e desconcertantes tornando a 
identidade não de uma única, mas cambiantes, fragmentadas, não sendo mais possível 
falar de identidade, mas várias identidades em que “o próprio processo de 
identificação, através do qual projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se 
mais provisório, variável e problemático” (HALL, 2011ª, p. 12-13). 

O sujeito pós-moderno é agora  

conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial 
ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel: 
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formada e transformada continuamente em relação às formas 
pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 
cultuais que nos rodeiam. [...] dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. [...] A identidade plenamente unificada, completa, 
segura e coerente é uma fantasia (HALL, 2011a, p. 13). 

A identidade do sujeito pós-moderno passa a ser definida “historicamente, 
e não mais biologicamente”. O sujeito passa a ser confrontado por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis. Isto é, o sujeito tem não uma 
única, mas sim uma grande variedade de identidades pessoais, e muitas delas podem 
ser contraditórias umas com as outras, ou mesmo mal resolvidas. 

A identidade cultural é um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios 
simbólicos historicamente compartilhados que estabelece a comunhão de 
determinados valores entre os membros de uma sociedade. Sendo um conceito de 
trânsito intenso e tamanha complexidade, podemos compreender a constituição de 
uma identidade em manifestações que podem envolver um amplo número de 
situações que vão desde a fala até a participação em certos eventos. 

Para Hall (2011b), durante muito tempo, a ideia de uma identidade cultural 
não foi devidamente problematizada no campo das ciências humanas. Com o 
desenvolvimento das sociedades modernas, muitos teóricos tiveram grande 
preocupação em apontar o enorme “perigo” que o avanço das transformações 
tecnológicas, econômicas e políticas poderiam oferecer a determinados grupos sociais. 
Nesse âmbito, principalmente os folcloristas defendiam a preservação de certas 
práticas e tradições. Por outro lado, algumas recentes teorias culturais desenvolvidas 
no campo das ciências humanas desempenharam papel inovador ao questionar o 
próprio conceito de identidade cultural. De acordo com essa nova corrente, muito em 
voga com o desenvolvimento da globalização, a identidade cultural não pode ser vista 
como sendo um conjunto de valores fixos e imutáveis que definem o indivíduo e a 
coletividade da qual ele faz parte. 

A concepção de identidade, de acordo com Stuart Hall, embora 
extensamente discutida na teoria social, permanece ainda um conceito 
demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido 
na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto a prova (2011a), por 
isso mesmo, de acordo com o autor, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou 
fazer julgamentos seguros sobre as teorizações e as proposições teóricas que estão 
sendo produzidas num contexto de rápidas e profundas transformações que estão 
fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade. 

Esse processo de fragmentação, “deslocamento ou descentração” tanto do 
mundo social e cultural, quanto dos sujeitos em si mesmos, gera, de acordo com 
Mercer, 1990, apud Hall (2011a, p. 9), “uma crise de identidade”. Essa “crise de 
identidade” na modernidade, na concepção de Mercer, seria decorrente do 
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deslocamento de “algo que se supõe como fixo e estável é deslocado pela experiência 
da dúvida e da incerteza” (HALL, p. 9), tanto que gera a perda de um “sentido de si” e 
acaba por provocar um deslocamento ou a descentração do sujeito, mudando a ideia 
que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Tal contexto, de acordo com Hall, 
acaba provocando dupla descentração dos indivíduos: tanto de seu lugar no mundo 
social e cultural, quanto de si mesmos. 

Um dos mais conhecidos exemplos dessa nova tendência que pensa a 
questão das identidades, pode ser encontrada em Canclini (2003). Em vários de seus 
escritos, Canclini tem a recorrente preocupação de analisar diversas situações nas 
quais mostra que, a cultura e as identidades não podem ser pensadas como um 
patrimônio a ser preservado. Longe disso, ele assinala que o intercâmbio e a 
modificação são caminhos que orientam a formulação e a construção das identidades. 

Com esses referenciais, antigos problemas que organizavam os estudos 
culturais perdem a sua força para uma visão de natureza mais ampla e flexível. A 
antiga dicotomia que propunha a cisão entre “cultura popular” e “cultura erudita”, por 
exemplo, deixa de legitimar a ordenação das identidades por meio de pressupostos 
que atestavam a presença de esferas culturais intocáveis em uma mesma sociedade. 
Além disso, outras investigações cumpriram o papel de questionar profundamente o 
clássico conceito de aculturação. 

Partindo dessas novas noções de identidade, antigos temas relacionados à 
cultura que aparentavam completo esgotamento, ganharam um novo fôlego 
interpretativo. Com isso, as identidades passaram a ser trabalhadas com definições 
menos rígidas. Diversos estudos vão contra a ideia de que uma população deve 
abraçar a sua cultura e garantir todas as formas possíveis de cristalizá-la. Dessa forma, 
presenciamos a abertura de novas possibilidades de entender o comportamento do 
homem com seu mundo. 

Embora as identidades nacionais permaneçam fortes (HALL, 2011b, p. 73), 
especialmente no que diz respeito aos direitos legais e de cidadania, com a 
globalização, as identidades locais, regionais e comunitárias tem se tornado mais 
importantes, mas, colocadas acima do nível da cultura nacional, as identificações 
“globais” vem subvertendo, enfraquecendo, desenredando e começam a deslocar, e 
algumas vezes, a deslocar, borrar, e por vezes a apagar, as identidades nacionais. Ao 
solapar as formas nacionais de identidade, vão subvertendo cada vez mais os modelos 
culturais essencializados e homogeneizantes concebidos como em suas formas atuais. 

O processo de construção da identidade se dá no antagonismo social da 
relação colonial em que “não é o Eu colonialista nem o Outro colonizado, mas a 
perturbadora distância entre os dois [...] é em relação a esse objeto impossível que 
emerge o problema liminar da identidade colonial e suas vicissitudes” (BHABHA, 1998, 
p. 76). Nesse processo, a questão da construção da identificação não é um “ser para 
um Outro”, uma “identidade pré-dada”, mas “é sempre a produção de uma imagem de 
identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem” em que a 
identificação é sempre “o retorno de uma imagem de identidade que traz a marca da 
fissura no lugar do Outro de onde ela vem” (1998, p. 76-77). 
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Assim, a identidade constitui-se para Bhabha (1998), algo conflitante e 
ambíguo. Ela não é construída a partir de um ponto fixo, “emerge nos interstícios 
culturais que introduz a invenção criativa dentro da existência” em que há uma 
encenação da identidade que emerge “como interação, e re-criação do eu no mundo 
da viagem, o re-estabelecimento da comunidade fronteiriça da migração” (BHABHA, 
1998, p. 29). Com base no trabalho de Fanon, no qual ele se recusa a ambição de 
qualquer teoria total da opressão colonial, a luta contra a opressão colonial perturba a 
representação social e psíquica da civilização moderna. Isto porque, de acordo com 
Bhabha (1998, p. 72) ela “muda a direção da história ocidental [...] contesta sua ideia 
historicista de tempo como progressivo e ordenado [...] aliena a ideia iluminista do 
Homem”, como também aniquila a tão propalada e pretensa “transparência da 
realidade social como imagem pré-dada do conhecimento humano”. 

Antes de seguir adiante, quero fazer um alerta. Souza (2004) explica que 
Bhabha (1998), em seu projeto crítico analisa a relação entre colonizado e colonizador 
para compreender os entre-lugares da escrita da identidade na pós-modernidade. 
Como leitor da teoria psicopolítica de Fanon (1986), Bhabha (1998) concebe a 
construção da identidade dos sujeitos coloniais como um processo de construção 
conflitante e ambíguo definindo o discurso colonial como “a forma mais 
subdesenvolvida de discurso, uma vez que é articulada em torno de formas 
estereotipadas de alteridade inscritas numa dinâmica do desejo” (SOUZA 2004, p. 
120). 

Assim, de acordo com Souza (2004), a partir de Fanon, Bhabha (1998) 
destaca três aspectos fundamentais do processo de construção da identidade em 
contextos coloniais. Em primeiro lugar, é preciso ser interpelado, o que implica um 
desejo lançado para fora, em direção a um Outro externo. Desse modo, a necessidade 
e o desejo de “existir” para com uma alteridade é construída pela relação desse desejo 
com o lugar do Outro. 

Em segundo lugar, de acordo com Souza (2004), nesse espaço relacional 
marcado pela alteridade e duplicidade da “cisão”, caracterizada pelo desejo da 
vingança. Em que, o colonizado sonha em ocupar o lugar do colonizador para alcançar 
a posição de superioridade do antigo carrasco, o colonizador, sem, contudo, se desligar 
de sua condição, representado pela metáfora “pele escura, máscara branca”; já o 
processo de identificação o colonizado sofrerá tentativas de transformação, busca 
vestir uma máscara para fazer surgir uma “imagem de identidade” desejada. Instaura-
se o hibridismo no seio da identidade (SOUZA, 2004). 

Em terceiro lugar, de acordo com Souza, o processo de construção da 
identidade em contextos coloniais “nunca se limita à afirmação de uma identidade 
preexistente e pressuposta; pelo contrário, trata-se sempre da produção de uma 
imagem de identidade, acompanhada simultaneamente pela tentativa agonística de 
transformar o sujeito, fazendo com que ele assuma essa imagem” (SOUZA, 2004, p. 
120-121). 

Esse processo, de acordo com Bhabha (1998), deixa uma lacuna (espaço 
intersticial e relacional) entre a imagem e a pele, não permitindo uma “imagem 
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autêntica”. Assim, o trabalho fronteiriço em que a cultura renova o passado, 
reconfigurando-o como um “entre-lugar” da cultura, exige um encontro com o “novo 
que não seja parte do continuum de passado e presente” em que o trabalho 
fronteiriço “cria uma ideia do novo como insurgente de tradução cultural” em que, 
colonizador e colonizado, fazem uso de uma tática chamada mímica, descrita por 
Bhabha como uma estratégia ardilosa, um acordo irônico de “desejo de um outro 
reformado, reconhecível, como sujeito de uma diferença que é quase a mesma, mas 
não exatamente” (BHABHA, 1998. P. 130). 

A mímica é uma estratégia de discurso colonial que não apenas destroi a 
autoridade narcísica pelo deslizamento repetitivo da diferença, mas camufla, interdita 
e legitima as representações do homem colonial. “Uma questão de autoridade que vai 
além da falta de prioridade do sujeito (castração), até uma crise histórica na 
conceituação do homem colonial como objeto do poder regulador, como sujeito da 
representação racial, cultural, nacional” (BHABHA, 1998, p. 136). O discurso da mímica 
construído em torno de uma ambivalência “para produzir continuamente seu 
deslizamento, seu excesso, sua diferença” como uma estratégia eficaz de olhar o 
inapropriado, que é simultaneamente parcial e duplo a partir do qual se constroi uma 
imagem persuasiva de sujeito, com o objetivo de apropriar-se e apoderar-se do outro. 

Para Hall (2011b), embora a noção de identidade esteja relacionada a 
pessoas que se parecem, a identidade é sempre vista da perspectiva do outro. 
Nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem simplesmente dualista em 
relação ao Eu e o Outro (BHABHA, 1998, p. 65). As identidades estão sempre em 
processo de formação, de modo que não se pode falar em identidades fixas, 
inalteradas sem falar de diferença. 

Nesta perspectiva, Bhabha (1998) nos alerta que o conceito de diferença 
cultural concentra-se no problema da ambivalência da autoridade cultural: a tentativa 
de dominar em nome da supremacia cultural que é ela mesma, produzida apenas no 
momento da diferenciação. Mas o desafio que se põe no momento é articular 
igualdade e diferença sem afirmar um pó e negar o outro, mas numa visão dialética da 
relação entre igualdade e diferença. É o que buscaremos aprofundar um pouco mais. 

5 CONCEPÇÕES DE DIFERENÇA E IGUALDADE: DESAFIOS DE UMA ABORDAGEM NA 
AFIRMAÇÃO DE DIREITOS NO COTICIANO ESCOLAR 

Como podemos nos referir à diferença, sem uma articulação com igualdade 
e sem que um anule o outro sem que se deixe na penumbra um, relativizando sua 
importância? Como a questão das identidades/diferenças é trabalhada nos processos 
sociais e na educação? Buscaremos focalizar nesta seção a questão das diferenças a 
partir de trabalhos de Hall (2011b), Bhabha (1998). Procuraremos também identificar e 
refletir sobre alguns desafios a enfrentar quando se quiser promover uma educação 
em direitos na perspectiva intercultural crítica e emancipatória. Para isso buscaremos 
articular as questões relativas à diferença a partir de alguns trabalhos de Candau 
(2011a, 2011b e 2012a). 
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Para Bhabha (1998), a diferença diz respeito ao “processo de enunciação 
da cultura como ‘conhececível’, ‘legítimo’, como um ‘processo de significação’” 
(BHABHA, 2003, p. 63), ou de afirmação da diferença/identidade, ou, ainda, como 
sugere Fleury, os “modos próprios de cada grupo social ver e interagir com a 
realidade” (2001, p. 139). 

A questão de fundo que se apresenta então, aqui, passa a ser não tanto o 
estudo da diferença, mas, a partir do referencial teórico em que nos fundamentamos, 
abordar questões relacionadas à diferenças e a afirmação de direitos através da 
educação. Nesta perspectiva, para promover uma educação fundamentada em direitos 
é necessário, de acordo com Candau (2011b) a desconstrução de preconceitos e 
discriminações que impregnem as relações sociais que configuram os contextos em 
que vivemos. 

Isto exige o enfrentamento de alguns desafios como a preocupação em 
“promover a desnaturalização e explicitação da rede de estereótipos e pré-conceitos 
que povoam nossos imaginários individuais e sociais em relação á própria concepção 
de direitos humanos” (CANDAU, 2011b, p. 213). Além disso, é imprescindível que 
sejamos capazes de “questionar o caráter monocultural e o etnocentrismo que 
explícita ou implicitamente, estão presentes na escola e nas políticas educacionais e 
impregnam os currículos escolares” (CANDAU, 2011b, p. 213). 

Outro enfrentamento apontado por Candau relaciona-se à “articulação 
entre igualdade e diferença no nível das políticas educativas, assim como nas práticas 
pedagógicas” (2011b, p. 213). Tal enfrentamento supõe necessariamente o 
reconhecimento e a valorização das diferenças cultuais, dos diversos saberes e a 
afirmação de sua relação com o direito à educação. 

Ao abordar sobre as diferenças no cotidiano escolar, Candau (2011a) 
sugere não ser adequado pensar numa igualdade que não incorpore o tema das 
diferenças. A cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, de acordo 
com Candau (2011a, p. 241), foi construída fundamentalmente a partir da matriz 
político-social e epistemológica da modernidade, prioriza o comum, o uniforme, o 
homogêneo, considerados como elementos constitutivos do universal. Neste sentido, 
para a autora, a desigualdade se opõe à igualdade e a diferença é a padronização. 
Assim, pensar numa igualdade que não incorpore o tema das diferenças, supõe lutar 
contra todas as formas de desigualdade, preconceito e discriminação muito marcantes 
no processo de  

construção dos estados nacionais latino-americanos que supôs 
um processo de homogeneização cultural em que a educação 
exerceu papel fundamental, tendo por função difundir e 
consolidar uma cultura comum de base eurocêntrica, 
silenciando ou invisibilizando vozes, saberes, cores, crenças e 
sensibilidades (CANDAU, 2011, p. 242). 

Nesta ótica, as diferenças são ignoradas ou consideradas um problema a 
resolver. No entanto, Candau (2011a) também nos alerta que é preciso compreender 
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que as pessoas e os grupos sociais, independentemente de sua condição social, 
econômica, política ou cultural, têm o direito de ser iguais quando a diferença os torna 
diferentes ou os inferioriza, e o direito de ser diferentes quando a igualdade os 
descaracteriza. Neste sentido, lutar contra todas as formas de desigualdade, 
preconceito e discriminação, requer pensar em igualdade a partir das diferenças. 

Um terceiro enfrentamento sugerido por Candau (2011b, p. 214) relaciona-
se com o “resgate dos processos de construção das identidades socioculturais, tanto 
no nível pessoal como coletivo”. Nesta perspectiva há alguns elementos fundamentais 
com os quais a escola precisa trabalhar: “são as histórias de vida e da construção dos 
diferentes indivíduos e comunidades” (2011b, p. 214) a partir de um conceito dinâmico 
e histórico de cultura, através do qual será preciso integrar as raízes históricas e as 
novas configurações culturais promovendo o diálogo aberto entre os diferentes 
saberes, conhecimentos e práticas dos diferentes grupos sociais.  

De acordo com Candau (2011b, p. 214), a educação em direitos humanos 
na perspectiva intercultural precisa ter como eixo fundamental “promover 
experiências de interação sistemática com os ‘outros’”. Tal prática não pode ser 
reduzida a algumas situações e/ou atividades realizadas em momentos específicos. 
Promover a educação nesta perspectiva exige um enfoque global que deve afetar 
todos os atores e todas as dimensões do processo educativo. Isto exige que 
experimentemos uma intensa interação com diferentes modos de viver e expressar-se. 

No âmbito da educação as diferenças também se explicitam com cada vez 
maior força e desafiam visões e práticas profundamente arraigadas no cotidiano 
escolar em que se prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo. Tendo presente esta 
problemática, Candau (2011a) busca identificar aspectos que permitam oferecer aos 
educadores e educadoras contribuições para trabalhar este tema no cotidiano escolar. 
No artigo ela defende a posição de que as diferenças são constitutivas, intrínsecas às 
práticas educativas. Nesta perspectiva, para a autora, isto constitui um desafio visto 
que atualmente é cada vez mais urgente reconhecê-las e valorizá-las na dinâmica de 
nossas escolas. 

A ancoragem na concepção de conhecimento a-histórico é uma marca que 
em geral implícita no currículo no Brasil, o qual, de acordo com Candau (2011a), 
caracteriza-se como um acumulo de fatos e conceitos. A formação histórica do Brasil 
para Candau (2011a, p. 17) “está marcada pela eliminação física do ‘outro’ ou por sua 
escravidão, que também é uma forma violenta de negação da alteridade”. Por isso, a 
escola como instituição social foi pensada numa perspectiva em que foram negados, 
silenciados ou mascarados. 

É na perspectiva da cultura hegemônica que, de acordo com Candau 
(2011), a escola e os conteúdos adquirem legitimidade social na modernidade e se 
transformam em verdades inquestionáveis em que a formação docente visa o domínio 
de práticas pedagógicas adequadas aos espaços e tempos de aprendizagens 
significativas, visto que a educação escolar sempre teve dificuldade em lidar com a 
diferença por estar desenraizada da sociedade e, de acordo com Veiga Neto (2003, p. 
110), apud Candau (2011a, p. 16-17), “a educação escolarizada funcionou como uma 
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imensa maquinaria encarregada de fabricar o sujeito moderno. [...] Mas o mundo 
mudou e continua mudando rapidamente sem que a escola esteja acompanhando tais 
mudanças”. 

É neste contexto de rápidas mudanças em que a questão das diferenças 
culturais passa a constituir em “lócus” de luta dos grupos sociais discriminados e 
excluídos. A compreensão da diferença cultural numa perspectiva intercultural se situa 
em confronto com todas as visões diferencialistas que favorecem processos radicais de 
afirmação das diferenças de identidades. 

Como assinala Candau (2011), a perspectiva intercultural situa e concebe a 
escola como instituição que precisa romper com uma visão essencialista das culturas e 
das identidades. Nesta concepção a escola é responsável pela “promoção deliberada 
da inter-relação entre grupos culturais presentes em uma determinada sociedade” 
(CANDAU, 2011a, p. 22). Porém, numa perspectiva em que as diferenças cultuais não 
sejam tratadas como disciplina escolar, mas como princípio fundamental que revise e 
reexamine toda a atividade escolar e alargue suas práticas e suas próprias normas, de 
forma a ultrapassar o quadro estreito da escola. 

O processo de globalização como movimento transnacional, de acordo com 
Sevcenko (2001), sem provocar grandes debates, gerou mudanças profundas na 
produção, no consumo e nos quadros de valores da sociedade. É este contexto, de 
acordo com Hall (2011b), que marca o fim da “modernidade”, entendida 
exclusivamente na perspectiva ocidental em que há duas formas contemporâneas de 
globalização opostas em funcionamento. De um lado, existem forças dominantes de 
homogeneização, transmitida de um único centro, e que ameaça subjugar todas as que 
aparecem, impondo uma mesmice cultural homgeneizante, frequentemente chamado 
de “McDonaldização” ou “Nikezação” de tudo. Do outro lado, “bem junto a isso estão 
os processos que vagarosa e sutilmente estão descentrando os modelos ocidentais, 
levando a uma disseminação da diferença cultural em todo o globo” (HALL, 2011b, p. 
44). Por todas as partes do globo vivenciamos efetivamente um processo de formação 
e transformação das identidades culturais sem mais limites de tempo e espaço como 
bem disse Hall: 

As identidades, concebidas como estabelecidas e estáveis, 
estão naufragando nos rochedos de uma diferenciação que 
prolifera. Por todo o globo, os processos das chamadas 
migrações livres e forçadas estão mudando de composição, 
diversificando as culturas e pluralizando as identidades 
culturais dos antigos Estados-nação dominantes das antigas 
potências imperiais e, de fato do próprio globo. Os fluxos não 
regulados de povos e culturas são tão amplos e tão irrefreáveis 
quanto os fluxos patrocinados do capital e da tecnologia (HALL, 
2011, p. 43). 

O resultado, de acordo com Hall (2011b, p. 44), foi o “deslizamento, para o 
sistema capitalista, do conceito de destino manifesto” e a ideia de uma “missão de 
liderança civilizadora atribuída pela providência aos povos anglo-saxões” em 
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decorrência tendem a impor uma mesmice cultural e tecnológica pelos “fluxos” 
cultural e tecnológico que tendem a subjugar, pelo mercado cultural e pelo domínio do 
capital e ameaçando subjugar todas as que aparecem, impondo uma mesmice cultural 
homogeneizante da cultura ocidental pela chamada “McDonaldização” ou “Nikezação” 
de tudo. 

Por outro lado, de acordo com Hall (2011, p. 44), “estão outros processos 
que vagarosa e sutilmente estão descentrando os modelos ocidentais, levando a uma 
disseminação da diferença cultural e todo o globo” e que não estão dispostos a ficar 
para sempre em uma tradição imutável, mas, em busca de um projeto de sociedade, 
tem a capacidade de subverter e buscam levar a uma disseminação da diferença 
cultural em todo o globo. Estes, embora ainda não tenham o poder de repelir ou 
confrontar a tendência homogeneizante, estão determinados a construir seus próprios 
tipos de “modernidades vernáculas” têm a capacidade de subverter (HALL, 2011). 

No contexto da globalização, as nações como “comunidades imaginadas”, 
estão sendo testadas e estão trazendo à tona e em efervescência modelos culturais 
tradicionais. Esse contexto provoca um processo de mutação das identidades 
concebidas como estabelecidas. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o termo cultura possibilite muitas interpretações, buscamos 
examinar aqui a centralidade da cultura como campo em que se estabelecem 
inúmeras relações de poder. De acordo com Williams (2000), a história e o uso do 
termo cultura é excepcionalmente complexo, talvez o mais impressionante no campo 
das Ciências Sociais que se encontra no centro da vida social e a “cultura tem assumido 
uma função de importância sem igual no que diz respeito à estrutura e à organização 
da sociedade moderna tardia” (HALL, 1997, p. 2).  

A importância e a amplitude das revoluções científica-tecnológia e cultural, 
as duas grandes Guerras Mundiais do século XX, o desenvolvimento dos meios de 
comunicação de massa e as rápidas e profundas transformações geradas por esse 
conjunto de fatores, colocaram em xeque as promessas da modernidade a partir da 
segunda metade do século XX, forjando revoluções e causando profundos impactos 
sobre as aspirações e os modos de organizar a vida das pessoas. É especialmente sobre 
o sentido que as pessoas dão à vida, sobre as suas aspirações para o futuro, de acordo 
com Hall (1997, p. 2), é que os “novos ‘sistemas nervosos’ que enredam numa teia 
sociedades com histórias distintas, diferentes modos de vida, em estágios diversos de 
desenvolvimento e situadas em diferentes fusos horários”, causam maior impacto. 

Neste sentido, para Hall (1997), a cultura se constitui na centralidade da 
vida social. Ela está presente nas vozes e imagens que nos infiltram e interpelam em 
todos os locais e momentos da vida. A cultura assim, se infiltra em cada recanto da 
vida social contemporânea. “Ela é o elemento chave no modo como o meio ambiente 
doméstico é atrelado, pelo consumo, às tendências e modas mundiais” ao mesmo 
tempo em que “aprofunda-se na mecânica da própria formação da identidade” (1997, 
p. 5-6). 
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Através destes diferentes exemplos que analisamos, Hall (1997, p. 6) nos 
leva a compreender que a cultura não pode ser estudada como uma variável de 
importância secundária ou sem importância, mas se constitui na centralidade na 
constituição da identidade da pessoa como ator social, que envolve invariavelmente os 
mais diferentes campos do conhecimento: linguagens, literatura, artes, ideias 
filosóficas, sistemas de crenças, moral, etc. 

Desta análise, ainda provisória, foi possível compreender escola constitui-
se em território de enfrentamentos muitas vezes invisíveis, onde as diferenças são 
marcadas por aspectos visíveis como a deficiência física, o vestuário (indicador de 
pertencimento a uma classe social), as práticas religiosas, o sexo e a cor da pele. 

Porém, a dificuldade que a escola manifesta de acolhimento e de 
entendimento das vozes que estão posicionadas nas fronteiras culturais, das 
identidades/diferenças dos estudantes é uma experiência agonística e torna-se muitas 
vezes problemática. Isto nos incita a pensar e acreditar de que não basta simplesmente 
mudar as narrativas de nossas histórias, mas transformar nossa noção do que significa 
ser e viver em outros e diferentes tempos e espaços humanos como históricos 
(BHABHA, 1998) que precisam ser analisados, de um ponto de vista étnico e cultural. 
Neste sentido, compreender a centralidade da cultura como constituidora de 
identidades cambiantes, instáveis, ambivalentes, nômades, diásporas e representa um 
desafio para a escola no fortalecimento da luta pela afirmação dos direitos humanos 
no contexto da pós-modernidade. 
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A CONSEQUÊNCIA DOS DIREITOS: A RESISTÊNCIA COMO UM 
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RESUMO 

Na Declaração dos Direitos do Homem de 1789, o direito de resistência figura ao lado 
dos outros três direitos fundamentais: a liberdade, a propriedade e a segurança. 
Posteriormente, a declaração de 1793 reserva seus três últimos artigos para sua 
justificação – incluindo o pensamento que ainda hoje serve como prerrogativa para 
insurreições populares: “A resistência à opressão é a consequência dos outros direitos 
do homem”.  A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, deixa clara a 
necessidade de defender os Direitos Humanos através de um regime de direito como 
forma de evitar que os povos tenham que recorrer à resistência. Partindo dessa ideia, 
os direitos civis são conquistados e defendidos a partir de atos de resistência. O que se 
pode inferir disso é que, ainda hoje, o direito de resistência é visto como essencial para 
a proteção dos direitos do homem. O que interessa para o presente trabalho é a 
tentativa de traçar uma breve reconstrução histórica do direito de resistência, levantar 
uma discussão sobre visões dos direitos humanos e, por fim, tentar estabelecer um 
paralelo com o cenário brasileiro contemporâneo.  

  

Palavras - chave: direito de resistência; declaração de direitos; direitos fundamentais; 
desobediência civil; 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os temas que ocuparam os filósofos e teóricos políticos ao longo da 
história, o exercício e a legitimação do poder se apresentam como preocupações 
fundamentais. A origem do poder, a forma como ele é empregado e, principalmente, 
como súditos ou cidadãos se submetem a autoridade constituem matéria quase 
inesgotável dentro do debate político. Essa preocupação aparece nas obras dos 
filósofos contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau, nas quais cada um constrói sua 
própria interpretação do fenômeno do poder político partindo de um ponto comum: a 
ideia de Estado de Natureza. 

Ao elaborar uma concepção de estado de natureza, esses autores buscavam 
explicações para a instituição do poder político e sua forma de exercício. Isto é, como e 
porque os homens se organizam em sociedade e cedem parte de suas liberdades a um 
poder superior legitimamente instituído. Os filósofos contratualistas adotam como 
princípio a ideia de diretos naturais inerentes à condição humana, os quais, em um 
estágio de vida social complexa, necessitam de uma mediação que garanta seu 
exercício de forma equilibrada. Embora todos compartilhem do ponto de partida, suas 
elaborações chegam a diferentes conclusões e soluções para a vida política.  

Em linhas gerais, Thomas Hobbes advoga a favor de um Estado forte e 
absoluto, com a função de mediar os direitos individuais e, principalmente, garantir a 
segurança dos súditos. John Locke, por sua vez, apresenta um maior interesse por 
questões ligadas aos direitos fundamentais, principalmente o de propriedade, e sobre 
as liberdades individuais. Por fim, Rousseau argumenta que, como protagonista da 
passagem do estado de natureza para um estágio de organização social mais 
complexo, o povo é o detentor do poder soberano e, por isso, opera através do que ele 
define como vontade geral. Todos os três autores, ao se preocuparem com os 
fundamentos do poder legítimo e com a passagem de direitos naturais para direitos 
civis e políticos abrem um vasto campo de discussão sobre a construção social de tais 
direitos. Isto é, estes autores afirmam que, na transição do estado de natureza, os 
indivíduos transferem seus direitos naturais para um ente superior esperando receber 
outros direitos em contrapartida. Aqui reside o ponto que interessa o presente 
trabalho, especificamente o pensamento de Hobbes e Locke. 

Os autores contratualistas definem direitos fundamentais inerentes à natureza 
humana e tentam estabelecer formas para seu exercício legítimo. Por isso, abrem 
também a discussão sobre quando é legítimo se rebelar contra um governo tirano. Por 
outro lado, muitas críticas foram feitas aos filósofos contratualistas por entenderem 
esses direitos como absolutos. De qualquer forma, é necessário compreender, ainda 
que rapidamente, suas ideias e como elas influenciaram a concepção de direitos 
fundamentais. Tudo isso para enxergar como tais definições e influências estão 
presentes na “Declaração dos direitos do homem e do cidadão” de 1791, fruto da 
Revolução Francesa. 

A partir disso, o presente trabalho pretende analisar as definições do direito de 
resistência a partir das declarações dos direitos do homem. Em seguida, tentará traçar 
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um paralelo entre as concepções teóricas, segundo Joaquin Herrera Flores, dos 
Direitos Humanos: uma ampla e abstrata e outra localista e multicultural. Por fim, 
buscará apontar como o direito de resistência, ou condições de resistência, se 
apresenta  no atual panorama político brasileiro.  

2. DIREITO DE RESISTÊNCIA 
 

 Os filósofos contratualistas focam suas análises na transição de um estágio de 
organização social primitivo para um estágio mais complexo, no qual o poder seria 
instituído e legitimado. Essa transição só seria possível devido à existência de direitos 
naturais, inerentes à condição humana, que devem ser protegidos pelo poder superior 
instituído.  

Conforme Douzinas (2009) destaca “Hobbes é o fundador da tradição moderna 
dos direitos individuais, o primeiro filósofo a substituir completamente o conceito de 
justiça pela ideia de direitos” (DOUZINAS, 2009, p. 83). Sua elaboração filosófica coloca 
o indivíduo como centro do debate político e como medida das coisas. Isto é, o estado 
de natureza hobbesiano é instaurado devido ao direito individual de cada homem em 
perseguir sua liberdade e seus objetivos, em detrimento das vontades e objetivos de 
outros. Nas palavras de Hobbes:  

Uma vez que a condição humana é a da Guerra de uns contra 
os outros, cada qual governado por sua própria Razão, e não 
havendo algo que o homem possa lançar mão para ajuda-lo a 
preservar a própria vida contra os inimigos, todos tem direito 
tudo, inclusive ao corpo alheio. Assim, perdurando esse Direito 
de cada um sobre todas as coisas, não poderá haver segurança 
para ninguém (por mais forte e sábio que seja), de viver 
durante todo o tempo que a Natureza permitiu que vivesse. 
(HOBBES, 2008, p. 99) 

 Dessa forma, a inovação de Hobbes é colocar a natureza humana como fonte 
dos direitos, como ressalta Douzinas: “A origem ou base do direito não é mais a 
observação de relações naturais, a especulação filosófica sobre a melhor “república” 
ou a interpretação dos mandamentos divinos, mas a natureza humana” (DOUZINAS, 
2009, p. 84). Com isso, o filósofo inglês começa a abrir o caminho para a construção de 
um conceito de direitos individuais, derivados dos naturais, e, por isso, de caráter 
universal.  

 A partir da análise da natureza humana, e sua tendência a buscar o exercício de 
suas paixões e desejos, e, por consequência, seus direitos naturais, Hobbes conclui a 
necessidade de se fazer um pacto e instituir um poder central que regule as paixões 
humanas.  

O FIM último, Fim ou desígnio dos homens (que apreciam, 
naturalmente, a Liberdade e o Domínio sobre os outros), ao 
introduzir aquela restrição sobre si para viver nos Estados, é a 
preocupação com a sua própria conservação e a garantia de 
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uma vida mais feliz. Ou seja, a vontade de abandonara a mísera 
condição de guerra, consequência necessária das Paixões 
humanas naturais dos homens, se não houver um poder visível 
que os mantenha em respeito, forçando-os, por temos à 
punição, a cumprir seus Pactos e o respeito às Leis de Natureza. 

Porque as Leis de Natureza (tais como Justiça, equidade, 
modéstias, Piedade, que determinam que façamos aos outros o 
que queremos que nos façam), são contrárias às nossas Paixões 
naturais, que nos inclinam para Parcialidade, Orgulho, Vingança 
e outras, se não houver o Temor de algum Poder que obrigue a 
respeitá-las. Sem a espada, os Pactos não passam de palavra 
sem força que não dão a mínima segurança a ninguém. 
(HOBBES, 2008, p. 123) 

 Ainda que seja caracterizado como absoluto, e isso se explica em parte pela 
realidade vivida por Hobbes no século XVII, o Estado hobbesiano surge para defender 
os direitos individuais dos homens. O Pacto social é feito com base na cessão de 
direitos visando à garantia dos direitos. O Pacto:  

Significa muito mais que Consentimento ou Concórdia, pois é 
uma Unidade real de todos os homens, de modo que seria 
como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e 
desisto do Direito de Governar a mim mesmo a este Homem, ou 
a esta Assembleia de Homens, com a condição de que desistas 
também de teu Direito, Autorizando, da mesma forma, todas as 
suas ações. (HOBBES, 2008, p. 126) 

 Com o poder soberano instituído, a força da espada parece garantir a 
sobrevivência dos indivíduos ao preço de renúncias. Mesmo assim, Douzinas aponta 
que o Direito Natural sobrevive de alguma maneira: “os súditos não concedem ao 
Soberano um direito ou poder que ele não possui; eles simplesmente renunciam a seu 
direito de resistência.” (DOUZINAS, 2009, p. 94). Resistência aqui entendida como 
resistência física ao poder absoluto do Soberano. De qualquer forma, os súditos não 
perdem o direito à autodefesa e à liberdade de consciência. É aqui que podemos situar 
a resistência em Hobbes.  

 No Capítulo XIV do Leviatã, Hobbes afirma: 

Há alguns direitos que é impossível admitir que algum homem, 
por quaisquer palavras ou outros sinais, possa abandonar e 
transferir. Em primeiro lugar, ninguém renuncia ao Direito de 
revidar ao ataque de quem, pela força, tenta retirar-lhe a vida, 
dado que é impossível admitir que, através disso, vise algum 
benefício próprio. (HOBBES, 2008, p. 101) 

 Partindo desse princípio, pode-se compreender que sendo o Soberano 
instituído para garantir o direito natural à vida dos súditos, quando ele próprio é uma 
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ameaça, ou ainda, quando ele deixa de cumprir suas funções de proteção, o direito de 
resistência pode ser acionado como um direito natural. Dentro de todo o sistema 
absolutista elaborado por Hobbes, ainda é possível resistir invocando o direito 
fundamental à vida.  

 Assim como Hobbes, John Locke também parte de uma elaboração filosófica 
sobre a transição de um estado de natureza para um Estado civil, organizado de forma 
mais complexa. Porém, sua definição de estado de natureza é um tanto ambígua. Para 
ele, o estado de natureza não é, essencialmente, um estado de guerra generalizada, 
mas sim:  

Um estado, também, de igualdade, onde a reciprocidade 
determina todo o poder e toda a competência, ninguém tendo 
mais que os outros; evidentemente, seres criados da mesma 
espécie e da mesma condição, que, desde seu nascimento, 
desfrutam juntos de todas as vantagens comuns da natureza e 
do uso das mesmas faculdades, devem ainda ser iguais entre si, 
sem subordinação ou sujeição (...). (LOCKE, 2006, p.83)  

 A semelhança entre ambos os autores está no fato de considerarem o estado 
de natureza um estado de igualdade e liberdade. A diferença  consiste é que para 
Hobbes essa liberdade leva a guerra de todos contra todos, enquanto Locke traz a 
ideia de que o estado de liberdade não um estado de permissividade. Isto é: 

Entretanto, ainda que se tratasse de um “estado de liberdade”, 
este não é um “estado de permissividade”: o homem desfruta 
de uma liberdade total de dispor de si mesmo ou de seus bens, 
mas não de destruir sua própria pessoa, nem qualquer criatura 
que se encontre sob sua posse, salvo se assim o exigisse um 
objetivo mais nobre que a sua própria conservação. (LOCKE, 
2006, p. 84)  

 Essa diferença de interpretações pode explicar, em certa medida, de um lado a 
opção de Hobbes por um governo absoluto, com objetivo de manter a segurança dos 
súditos, e por outro, a elaboração de Locke sobre um governo limitado, visando 
manter a liberdade dos súditos em perseguir seus objetivos.  Justamente por isso, 
o direito de resistência é mais explícito e elaborado em Locke, constituindo uma de 
suas grandes inovações.  

 Para Locke, quando o legislativo ou o executivo violam a lei e atentam contra a 
propriedade, este se torna ilegal e degenerado. A falha do governo instituído em 
garantir a manutenção do direito natural à propriedade conduz a sociedade civil 
novamente ao estado de guerra.  

Segundo Locke, a doutrina da legitimidade da resistência ao 
exercício ilegal do poder reconhece ao povo, quando este não 
tem outro recurso ou a quem apelar para sua proteção, o 
direito de recorrer à força para deposição do governo rebelde. 
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O direito do povo à resistência é legítimo tanto para defender-
se da opressão de um governo tirânica como para libertar-se do 
domínio de uma nação estrangeira. (MELLO, 2000, p. 88) 

  A inovação do direito de resistência em Locke consiste, principalmente, 
na visão de que verdadeiramente rebelde é aquele governo que não se submete à lei. 
A insurgência civil que altera a paz e a ordem estabelecida não é causada pelo povo, 
mas sim pelo governo opressor que falhou em suas obrigações de governar dentro dos 
limites instituídos.  

Eu reconheço  que a principal e específica diferença entre 
um rei Legítimo e um tirano usurpador é a seguinte: o tirano, 
orgulhoso e ambicioso, acredita que seu reinado e seu povo 
estão destinados apenas a satisfação de seus desejos e de suas 
aspirações exorbitantes; ao contrário, o rei Legítimo e justo 
reconhece que sua própria existência deve ser destinada à 
busca da riqueza e da propriedade de seu povo. (LOCKE, 2006, 
p. 206)  

 Com isso, Locke abre um novo precedente ao colocar o governante a serviço de 
povo e com poderes limitados e, por outro lado, apontar a sociedade civil como 
responsável pelo reestabelecimento da ordem sempre que o direito de propriedade, 
aqui incluído direito a vida e liberdade, for ameaçado.  

 Hobbes, ao conceber a ideia de direitos naturais substituindo o conceito de 
justiça, e Locke, ao vislumbrar nesses direitos a diretriz central da organização civil e 
sua primeira linha de defesa contra a tirania e opressão do governo, abriram caminho 
e influenciam, ao lado de Rousseau, as declarações de direitos geradas em meio a 
Revolução Francesa.  

3. AS DECLARAÇÕES DOS DIREITOS DO HOMEM 
 

 As ideias de contrato social e de direitos naturais tiveram nítida influência na 
Revolução Francesa. A maior prova disso está na grande herança da Revolução: a 
Declaração Universal dos Direitos do Cidadão. Ao consagrar direitos inalienáveis e 
instituir o poder político por meio de um contrato, os revolucionários franceses 
traziam para o centro do debate e da ação política da época o indivíduo como unidade 
fundamental. A ruptura é radical ao se considerar a relação pregressa entre homem e 
Estado, indivíduo e poder, na qual existiam, em primeiro lugar, obrigações em relação 
ao soberano e os direitos, quando existiam, eram outorgados unilateralmente, como 
ato de bondade, pelo rei. Segundo Bobbio (2004): 

Os códigos morais e jurídicos foram, ao longo dos séculos, 
desde os Dez Mandamentos até as Doze Tábuas, conjuntos de 
regras imperativas que estabelecem obrigação para os 
indivíduos, não direitos. Ao contrário, observemos mais uma 
vez os dois primeiros artigos da Declaração. Primeiro, há uma 
afirmação de que os indivíduos têm direitos; depois, a de que o 
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governo, precisamente em consequência desses direitos, 
obriga-se a garanti-los. A relação tradicional entre direitos dos 
governantes e obrigações dos súditos é invertida 
completamente. (BOBBIO, 2004, p.114). 

 Essa inovação, obviamente, é influenciada pela concepção de política 
desenvolvida pelos contratualistas, entre eles Hobbes e Locke, uma vez que parte do 
princípio que o poder político só é instituído quando os homens se reúnem em 
sociedade e os direitos naturais anteriores ao poder político devem ser protegidos. 

 Os dois primeiros artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
de 1789 trazem a grande influência do pensamento individualista e do jus naturalismo.  

Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As 
distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade 
comum. 

Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação 
dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos 
são a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à 
opressão.   

 No primeiro artigo é clara a influência da célebre frase de Rousseau: “O homem 
nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros” (ROUSSEAU, 1973, p. 28). Já no 
segundo, a ideia de contrato social fica subentendida na concepção de associação, 
enquanto os outros direitos são exatamente aqueles defendidos como naturais por 
Hobbes e Locke – neste, principalmente o direito à resistência.  

É ponto pacífico que, também por trás da afirmação do direito 
de resistência, estava o pensamento de Locke, embora essa 
afirmação fosse muito antiga. Tendo dito que a razão pela qual 
os homens entram em sociedade é a conservação de suas 
propriedades, bem como de suas liberdades, Locke deduzia 
disso que, quando o governo viola esses direitos, põem-se em 
estado de guerra contra seu povo, o qual, a partir do momento, 
está desvinculado de qualquer dever de obediência, não lhe 
restando mais do que “o refúgio comum que Deus ofereceu a 
todos os homens contra a força e a violência”, isto é, o retorno 
à liberdade originária e a resistência. (BOBBIO, 2004, p. 109) 

 O mecanismo da resistência, então, pode e deve ser acionado como forma de 
conquista e garantia de direitos. A inversão provocada pelas ideias contratualistas e 
cristalizadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, coloca o 
homem antes do poder político, e este a serviço daquele. Partindo dessa ideia, os 
cidadãos tem o direito de revogar a ordem institucional vigente, ou ainda, resistir a 
certos atos do poder do Estado como forma de garantir seus direitos fundamentais. 
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 Bobbio identifica de forma muito lógica e pertinente o direito de resistência 
como um direito secundário, isto é, um direito que deve ser acionado para garantia 
dos outros direitos. Ele ainda conclui que, pela lógica, o exercício desse direito se dá 
fora da tutela estatal: “nenhum governo pode garantir o exercício do direito de 
resistência, que se manifesta precisamente quando o cidadão já não reconhece a 
autoridade do governo, e o governo, por seu turno, não tem mais nenhuma obrigação 
para com ele.” (BOBBIO, 2004, p. 109) 

 O direito de resistência como direito secundário imprescindível na realização 
dos demais fica mais evidente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1793, elaborada sob influência jacobina. O texto retira o direito de resistência do 
segundo artigo, que trata dos direitos fundamentais, mas reserva seus três últimos 
artigos para sua conceituação.  

Artigo 33: A resistência à opressão é a consequência dos outros 
direitos do homem. 

Artigo 34: Há opressão contra o corpo social, mesmo quando 
um só dos seus membros é oprimido. Há opressão contra cada 
membro, quando o corpo social é oprimido. 

Artigo 35: Quando o governo viola os direitos do Povo, a revolta 
é para o Povo e para cada agrupamento do Povo o mais 
sagrado dos direitos e o mais indispensáveis dos deveres. 

  Na declaração de 1793 fica evidente a preocupação dos revolucionários 
em garantir a continuidade das lutas e encerrar de vez qualquer possibilidade de 
retorno ao Antigo Regime. Ou seja, a resistência deixa de ser somente um direito, 
acionado quando necessário, e passa e ser uma obrigação do corpo político instituído. 
A soberania popular se manifestando como poder soberano capaz de alterar a ordem 
institucional quando essa não mais lhe garante direitos. Segundo Safatle (2012): 

Com isso, a Revolução Francesa abre uma das questões mais 
fundamentais para o pensamento político moderno, a saber, 
como dar forma institucional para o poder instituinte próprio à 
soberania popular, pois, porque soberano, esse poder está na 
situação de exceção de se colocar ao mesmo tempo dentro e 
fora do ordenamento jurídico. Ele está dentro porque, em 
condições normais, a ele se submete. Ele está fora porque, 
como todo poder soberano, pode suspender o ordenamento 
jurídico a partir de sua vontade, ou seja, a partir da consciência 
da inadequação entre a vontade popular e a configuração 
jurídica atual. Essa suspensão, que não implica destruição do 
nomos, é feita por meio de uma certa “violação política da lei”. 
(SAFATLE, 2012, p. 45)   

 Essa visão da necessidade de resistir à opressão como forma de garantir 
direitos irá reverberar na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. No 



 

1192 

 

documento do século XX, o direito de resistência não aparece de forma explícita em 
um de seus artigos, mas sim em seu preâmbulo, como um das premissas fundamentais 
para a declaração e defesa dos direitos. Nela encontra-se: “Considerando essencial que 
os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não 
seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão” (ONU, 
1948)  . Ao analisar o preâmbulo da Declaração de 1948, Bobbio afirma: “É como dizer 
que a resistência não é um direito, mas – em determinadas circunstâncias – uma 
necessidade.” (BOBBIO, 2004, p. 110). 

 Dessa forma, é evidente o papel que a resistência como um direito natural 
desempenhou nas conquistas e manutenção de direitos. Em um debate 
contemporâneo sobre direitos humanos, a resistência aparece tanto como forma de 
ação, como forma de elaboração de visões de mundo. Isto é, em um debate entre uma 
visão ampla e abstrata de direitos humanos e outra localista e multicultural, a 
resistência aparece como forma de se elaborar visões de mundo, tentando se esquivar 
dos perigos das formulações universalizantes que acabam invisibilizar e inviabilizar 
diversas lutas e demandas. 

4. RESISTÊNCIA COMO VISÃO DE MUNDO: O BRASIL DE 2013 
 

 Uma das maiores heranças das visões jus naturalistas e das declarações dos 
direitos do homem foi a concepção universal de direitos, inerentes à condição humana 
e instituídos formalmente por meio de declarações. Porém, desde Burke, passando por 
Marx e chegando a discussão multiculturalista contemporânea, várias críticas foram 
tecidas a essa visão. Nesse sentido, os pontos levantados por Joaquin Herrera Flores 
parecem pertinentes para o debate: 

Essa visão abstrata induz a reduzir os direitos a seus 
componentes jurídicos como base de seu universalismo a 
priori. A prática social por direitos deverá, pois, reduzir-se à luta 
jurídica. Por muito importante que seja essa luta, dada a função 
de garantia que o direito pode e deve cumprir, reduzir sua 
prática a árbitros da norma levar-nos-ia a aceitar como 
princípio essa contradição básica de todo formalismo: 
racionalidade in- terna e irracionalidade das premissas. 
(FLORES, 2002, p. 19) 

  As reações a esse tipo de visão, em geral, se voltam para o local, como 
forma de enfrentar o princípio universal, muitas vezes desconectado de realidades 
particulares. Isto é, as lutas de identidades e de afirmação. Novamente Flores: 

(...) o localismo também se afoga perante a pluralidade de 
interpretações e, a seu modo, ainda constrói outro 
universalismo, um universalismo de retas paralelas que 
somente se encontrarão no infinito do magma das diferenças 
culturais. O “localismo” sistematiza seu próprio “ponto final” 
sob as premissas de uma racionalidade material que resiste ao 
universalismo colonialista, a partir dos pressupostos do 



 

1193 

 

“próprio”. Fecha-se sobre si mesmo. Resistindo a uma 
tendência universalista a priori de depreciar as “distinções” 
culturais, com o objetivo de impor uma só forma de ver o 
mundo, o localismo reforça a categoria de distinção, de 
diferença radical, com o que, em última instância, acaba 
defendendo o mesmo que a visão abstrata do mundo: a 
separação entre nós e eles, o desapreço pelo outro, a 
ignorância sobre o que nos faz idênticos é a relação com os 
outros; a contaminação de alteridade. Daquele universalismo 
de ponto de chegada, alcançamos o universalismo de retas 
paralelas, de átomos que somente se encontram quando se 
chocam entre si. (FLORES, 2002, p. 20)  

 Com isso, o que se propõe é a criação de uma visão sobre os direitos humanos 
que busque esquivar dos perigos das visões universalistas, mantendo seu foco e sua 
racionalidade na ação de resistência. Isto é, a constante criação de espaços e 
possibilidades para a luta pela dignidade humana. Os direitos são um processo 
constante de construção social e de resistência, tanto intelectual quanto prática. 
 

Os direitos humanos, no mundo contemporâneo, necessitam 
dessa visão complexa, dessa racionalidade de resistência e 
dessas práticas interculturais, nômades e híbridas, para superar 
os resultados universalistas e particularistas que impedem uma 
análise comprometida dos direitos, há muito tempo. Os direitos 
humanos não são, unicamente, declarações textuais. 
Tampouco, são produtos unívocos de uma cultura 
determinada. Os direitos humanos são os meios discursivos, 
expressivos e normativos que pugnam por reinserir os seres 
humanos no circuito de reprodução e manutenção da vida, 
permitindo- lhes abrir espaços de luta e de reivindicação. São 
processos dinâmicos que permitem a abertura e a conseguinte 
consolidação e garantia de espaços de luta, pela particular 
manifestação da dignidade humana. O único universalismo 
válido consiste, pois, no respeito e na criação de condições 
sociais, econômicas e culturais que permitam e potenciem a 
luta pela dignidade: em outras palavras, consiste na 
generalização do valor da liberdade, entendida esta como a 
“propriedade” dos que nunca “existiram” na construção das 
hegemonias. (FLORES, 2002, p. 26).  

 
 

 A partir dessas definições conceituais, pode-se empreender uma pequena 
análise sobre as manifestações populares de junho de 2013 ocorridas por todo o Brasil. 
É de vital importância deixar claros os limites do debate, uma vez que, ainda há muito 
a se pesquisar e escrever sobre o assunto e, justamente por sua novidade e pela falta 
de distância entre pesquisadores e o objeto, qualquer constatação pode ser 
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contaminada por algum tipo de euforia ou pessimismo excessivo que não colaboram 
para o incremento do debate acadêmico.  

 Ainda que o senso comum e os meios de comunicação tenham insistentemente 
tentado encontrar uma explicação para as manifestações de junho, ainda não é 
possível apontar com rigor os mecanismos por trás de tais eventos. No entanto, 
responder a essa questão não é a intenção do presente trabalho, o que se pretende 
analisar nesse momento é como a resistência da população a um ato do governo 
corrobora com o que foi dito até o momento. 

 É ponto pacífico que as manifestações tiveram uma pauta extremamente difusa 
e uma organização horizontal. Por outro lado, também parece claro que o evento 
chave na eclosão dos protestos foi o aumento da passagem do transporte público em 
várias capitais brasileiras. Ou seja, uma reação a um ato do governo, por parte da 
população, visando garantir seus próprios direitos. A ação popular abriu um novo 
espaço na luta por direitos, através de novos atores e novos discursos, recorrendo 
quando necessário ao embate violento. Uma luta por direitos humanos.  

Los derechos humanos deben ser entendidos como los 
procesos sociales, económicos, políticos y culturales que, por 
un lado, configuren materialmente - através de procesos de 
reconocimiento y de mediación jurídica– ese acto ético y 
político maduro y radical de creación de un orden nuevo; y, por 
otro, la matriz para la constitución de nuevas prácticas sociales, 
de nuevas subjetividades antagonistas, revolucionarias y 
subversivas de ese orden global opuesto absolutamente al 
conjunto inmanente de valores –libertad, igualdad, solidaridad– 
que tantas luchas y sacrificios han necesitado para su 
generalización. Por esa razón, el último y gran desafío que 
citamos en estas páginas y que deberá constituir el foco que 
ilumine nuestras prácticas, es el afirmar que lo que 
convencionalmente denominamos derechos humanos, no son 
meramente normas jurídicas nacionales o internacionales, ni 
meras declaraciones idealistas o abstractas, sino procesos de 
lucha que se dirijan abiertamente contra el orden genocida y 
antidemocrático del neoliberalismo globalizado. (FLORES, 2010, 
p. 108) 

 O direito de resistência está implícito na concepção política ocidental, porém, 
toda vez em que é necessário resistir, sua forma de ação é sempre questionada. Isso 
indica, provavelmente, uma inadequação institucional para lidar com o dissenso. As 
democracias contemporâneas, apegadas a uma institucionalização instrumental, ainda 
não criaram os canais para a participação popular como forma de aprimoramento 
político e construção de direitos. Uma visão dos direitos humanos que fuja da 
abstração formal e da luta identitária local busca aprimorar esses mecanismos e 
canais, para que cada grupo conduza sua própria luta emancipatória questionando 
toda forma de opressão.  
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 Nesse contexto de lutas, incluindo os eventos realmente significantes de junho 
de 2013, o embate com o poder instituído assume um caráter de violação política. 
Segundo a definição de Safatle (2012):  

A democracia admite, por essas razões, o caráter 
“descontrutível” do Direito, e ela o admite pelo 
reconhecimento daquilo que poderíamos chamar de legalidade 
da “violação política”. Pacifistas que sentam a frente de bases 
militares a fim de impedir que armamentos sejam deslocados 
(afrontando assim a liberdade de circulação), ecologistas que 
seguem navios cheios de lixo radiativo a fim de impedir que ele 
seja despejado no mar, trabalhadores que fazem piquetes em 
frente a fábricas para criar situações que lhes permitam 
negociar com mais força exigências de melhorias de condições 
de trabalho, cidadão que protegem imigrantes sem-papéis, 
ocupações de prédios públicos feitas em nome de novas formas 
de atuação estatal, trabalhadores sem-terra que invadem 
fazendas improdutivas, Antígona que enterra seu irmão: em 
todos esses casos, o Estado de Direito é quebrado em nome de 
um embate em torno da Justiça. (...) Uma sociedade que tem 
medo de tais momentos, que não é mais capaz de 
compreendê-los, é uma sociedade que procura reduzir a 
política a um mero acordo referente às leis que temos e aos 
meios que dispomos para mudá-las. (SAFATLE, 2012, p. 48) 

 Ao admitir a “violação política”, Safatle se coloca em sintonia com a visão de 
resistência dos direitos humanos. O princípio básico evocado na fundação da Era 
Contemporânea e do Estado de Direito, segundo o qual o poder emana do povo e este, 
enquanto soberano, pode revogar a ordem vigente. Nesse panorama, os embates 
entre manifestantes e forças de segurança durante o mês de junho de 2013 por todo o 
Brasil, representam uma “violação política”, executada como forma de resistência a 
violações de direitos e para abertura de novas pautas, agendas e canais de expressão 
para grupos invisibilizados. 

5. CONCLUSÃO 

 A Era Contemporânea e declarações de direitos são fundadas em um ato 
extremo de resistência. A forma como a Revolução Francesa se desenvolveu e a 
violência física e simbólica empregada em seus atos marcaram uma ruptura radical na 
história da humanidade. Todo isso baseado no princípio de que o homem tem direitos 
naturais, dentre eles o de se rebelar, e que cabe ao poder instituído garanti-los. Essa 
inversão é fundamental para se entender o processo de construção dos direitos 
humanos e do Estado de Direito contemporâneo. 

 Para compreender a construção do direito de resistência, o presente trabalho 
tentou, de forma breve, reconstruir as teorias de dois dos pensadores contratualistas 
que buscavam fundamentar suas análises nos direitos naturais do homem: Hobbes e 
Locke. Admite-se aqui a omissão de outro pensador de igual relevância: Jean-Jacques 
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Rousseau. Isso se deu devido à opção de tratar, em primeiro lugar, do autor que 
inovou a concepção política ao tratar de “direitos” – Thomas Hobbes – e em segundo 
lugar, por privilegiar o pensamento de John Locke devido a sua sistematização pioneira 
do conceito de direito de resistência.  

 As Declarações dos Direitos do Homem revelaram a influência basal desses 
pensadores na nova concepção política que surgia. Ainda que diversas críticas tenham 
sido feitas, acusando as declarações de formalismo abstrato ou de porta-voz de uma 
classe específica, é impossível pensar no mundo contemporâneo e na centralidade dos 
direitos humanos na condução dos processos políticos globais sem a referência aos 
feitos da Revolução. Conforme sentencia Bobbio (2004): “Parece-me difícil negar que a 
afirmação dos direitos do homem, in primis os de liberdade (ou melhor, de liberdades 
individuais), é um dos pontos firmes do pensamento político universal, do qual não se 
pode voltas atrás”. (BOBBIO, 2004, p. 113). 

 Do debate contemporâneo entre uma visão abstrata e outra localista, a visão 
de resistência surge como uma poderosa alternativa. Uma vez que, ao buscar 
empoderar os indivíduos na luta por direitos e criar novos canais e espaços de 
resistência e participação, essa visão oferece um horizonte menos opressor e mais 
aberto, isto é, um caminho a ser percorrido por aqueles que lutam por novos direitos e 
novas demandas todos os dias. Exatamente isso que foi visto no Brasil em junho de 
2013. Não cabia aqui avaliar as causas e os efeitos dessas manifestações. O que 
interessava era situa-las como exemplo da construção e defesa de direitos por meio da 
resistência civil no Brasil.  

 Conforme afirma Unger: “Na História, a obediência raramente compensa, o que 
compensa é a rebeldia. No entanto, ainda não há resposta à pergunta sobre que 
direções esse rebeldia deve tomar, se a meta é fazer avançar as promessas da 
democracia”. (UNGER, 2008, p. 15). A resistência tem fomentado as grandes 
mudanças, provando que os direitos são conquistados e mantidos pela força de quem 
os exerce. E assim como previa a Declaração jacobina, a conquista dos direitos tem 
como consequência a necessidade de resistir. 
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RESUMO 

A conquista da proteção e da concretização dos direitos humanos está estritamente 
atrelada as inúmeras lutas perpetradas pela sociedade comum contra a dominação e a 
exploração de grupos sociais que desejavam sustentar os seus privilégios às custas das 
classes menos favorecidas. Nesse contexto, com a passagem para o novo século, há o 
nascimento de novos direitos/valores que necessitam de proteção e que, por conta 
disso, suscitam inúmeras discussões sobre os desafios para que se viabilize a 
perpetuação dos direitos humanos. Assim, o presente trabalho tem por objetivo 
central analisar os direitos humanos a partir de inúmeras perspectivas, com a principal 
finalidade de protegê-los e perpetuá-los. Deste modo, a análise inicial se centra no 
primeiro capítulo, onde se utiliza de diversos conceitos, de grandes doutrinadores para 
arriscar formar um conceito amplo e abrangente acerca da temática, utilizando-se 
também para este feito distintas nomenclaturas atribuídas aos direitos humanos pelas 
mais variadas áreas do conhecimento. No segundo capítulo, trabalhar-se-á com a ideia 
da fundamentação dos direitos humanos, dividindo-se na fundamentação 
jusnaturalista (onde os direitos são inerentes ao ser humano, independem do Estado e 
de sua positivação) e na fundamentação positivista (onde os direitos humanos só 
existem juridicamente enquanto norma positivada). Ainda, a partir de todo o 
conhecimento adquirido ao longo do estudo, no terceiro capítulo trabalha-se com a 
ideia de dimensões/gerações dos direitos humanos, visto que, foram reconhecidos e 
protegidos pela sociedade e pelo Estado de forma agregadora ao longo de um árduo 
processo histórico. Por fim, acredita-se na necessidade dos direitos humanos serem 
encarados como valores axiológicos que se encontram em constante transformação e 
cuja espinha dorsal de seu desenvolvimento é o amor pelo próximo. 

 

Palavras - chave: Amor; Concretização; Direitos Humanos; Valores Axiológicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Caracterizada como uma das mais brilhantes evoluções da sociedade 
contemporânea está à disseminação e concretização dos direitos humanos. Estes, 
frutos de uma construção histórica que ao longo de um processo civilizatório, com foco 
nas lutas e reclamações dos povos, ensejaram a sua enunciação teórica e 
posteriormente a inserção em documentos internacionais e nos mais variados 
ordenamentos jurídicos.  

Da mesma forma, com a passagem do novo século e o nascimento de novos 
direitos, fez ressurgir diversas discussões sobre os desafios a serem encarados pelos 
direitos humanos, ou melhor, estes desafios nos propõem uma duplicidade: a de 
termos presente a visão de que os direitos humanos advieram de uma construção 
histórica que permitiu a sua compreensão enquanto universais e indisponíveis, e a 
busca constante de uma redefinição que viabilizasse a sua perpetuidade. 

Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo principal analisar a questão 
histórica dos direitos humanos, desde a sua conceituação e definição pelas mais 
diversas áreas do conhecimento, até a sua fundamentação, que atualmente se divide 
em dois grandes grupos, os jusnaturalistas, que acreditam serem os direitos inerentes 
a todo e qualquer ser humano, e cabendo unicamente ao Estado reconhecê-los, e os 
positivistas, que disciplinam que esses direitos só seriam propriamente direitos 
quando receberem uma carga normativa, ou seja, a positivação em uma norma. 

E, por fim, busca-se demonstrar que através de intensos estudos a cerca da 
temática, será possível a sua promoção e a tão esperada perpetuidade dos direitos 
humanos. 

2 A CONCEITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NAS MAIS DIVERSAS AREAS DO 
CONHECIMENTO 

Enquanto criação do homem, os direitos humanos trazem consigo mais do que 
a necessidade de um estudo aprofundado; trazem o dever de entender a essência do 
ser humano, de analisar o animal político de Aristóteles, que reconhece um ser 
superior, segundo Tomás de Aquino; ou ainda, que protege e defende a propriedade, 
segundo a teoria de John Locke; é conferir aquele ser pensante de Descartes, o qual 
desfruta, pela natureza, de uma plena liberdade; tendo como base a ética de Kant; que 
instiga a ação comunicativa de Habermas, a partir da visão do outro com 
responsabilidade. (PEREZ LUÑO, 2009). 

Nesse contexto, fato é que os direitos humanos não tiveram seu processo de 
formação desencadeado a partir de um acontecimento ou pensamento isolado, 
nascido da noite para o dia. São fruto da essência humana. Assim, a investigação da 
história dos direitos humanos se mostra indissociável da investigação da história da 
própria humanidade. 

Acompanhar a sua evolução e ao mesmo tempo as interpretações feitas a 
respeito desses bens jurídicos é processo necessário, uma vez que esses são resultado 
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de uma construção constante, de um acúmulo de conhecimento do decurso de tempo. 
Em função disso, a “tentativa de descrever os direitos humanos como um todo 
homogêneo, sem fissuras e cujo nascimento se pode atribuir a uma data especifica, é 
uma vã empreitada e geradora de confusão”, ou ainda, seguindo neste entendimento, 
“não se pode ter uma ideia clara dos direitos humanos sem conhecer, ainda que de 
maneira superficial, sua própria história”. (GORCZEVSKI, 2005, p. 18). 

Não só o direito trabalha o tema, mas outras áreas do conhecimento (filosofia, 
sociologia, ciência política) se despertaram para a importância do estudo dos direitos 
humanos. Desse fato surgiram inúmeras nomenclaturas que resultaram da 
implementação da ideia principal desses ramos científicos aos direitos humanos; 
nascendo novas acepções dos mesmos como a de direitos naturais, direitos do 
homem, direitos do homem e do cidadão, direitos individuais, liberdades públicas, 
direitos da pessoa humana, direitos fundamentais do homem, entre outros. 

Sendo assim, passa-se a analisar cada uma dessas nomenclaturas 
compreendendo o seu momento histórico. Por isso, o primeiro desses conceitos se 
apresenta por ser uma construção puramente filosófica, pelo fato de os Direitos 
naturais terem sidos utilizados nas teorias jusnaturalistas, desde o período do 
renascimento, passando pelo seu auge no racionalismo, onde, se entendia como sendo 
“um conjunto de direitos inatos ao homem e anteriores ao Estado”. (GORCZEVSKI, 
2005, p. 18). 

Seguindo, têm-se “direitos do homem”, que de acordo com Oliveira (2000), é 
uma das mais antigas denominações usadas pela doutrina majoritária. No entanto, nos 
dias atuais, sofre distintas contradições: primeiro, é uma denominação redundante, 
porque todos os direitos são do homem; segundo, insinua um sentido discriminatório 
e ao mesmo tempo excludente, quando não se refere à mulher; e terceiro, tem uma 
carga intrínseca individualista muito grande. 

Também, utilizada principalmente por escritores católicos, os “Direitos da 
pessoa humana”, dava ênfase à condição e qualidade de pessoa do ser humano, e foi 
utilizado primeiramente no Brasil, na criação do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana (Lei nº 4.319/1964). 

Ainda, a denominação de “Direitos fundamentais do homem”368, que seriam 
aqueles positivados em um ordenamento jurídico, ou melhor, há uma corrente que 
entende que os direitos humanos não são direitos em sua essência, mas sim, valores, 
ideias utópicas da sociedade. Nesta linha, Peces-Barba (1986, p. 13) adverte que 

por mi parte prefiero, entre todas esas denominaciones, la de 
derechos fundamentales, más adecuada que la de derechos 

                                                           
368

 Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, 
do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância 
(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da 
esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por 
seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, 
ou não, assento na Constituição formal. (SARLET, 2009, p. 85). 
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humanos, que aunque más generalizada es más confusa… 
Aunque este último termina este más consagrado en el 
lenguaje vulgar, una teoría jurídica a nivel científico debe 
rechazarlo. 

Na sequência, os “Direitos do homem e do cidadão” podem ser qualificados 
como uma criação da teoria contratualista do contrato social, se estendendo como os 
direitos do individuo frente ao Estado. Sendo utilizada na Revolução francesa e, a 
partir disso, nas maiorias das proclamações. (GORCZEVSKI, 2005). 

Da mesma forma, existe a denominação “Direitos individuais”, que nada mais é 
do que um conjunto de limitações impostas ao Estado no momento de sua criação. 
Assim, ao redigirem a Constituição, estabelecem limites ao poder frente a cada 
individuo, e tendo a sua criação a partir do liberalismo. (GORCZEVSKI, 2005). 

E por fim, têm-se as “Liberdades públicas”, criada pelo Estado Liberal de 
Direito, e pela Constituição Francesa de 1793, em substituição a expressão - direitos 
naturais. Além disso, de acordo com Fernandez-Largo parafraseado por Gorczevski 
(2005, p. 19), “por estar na origem das teorias políticas atuais esta expressão continua 
em uso”. Citando como exemplo o rótulo dos direitos no Conselho da Europa 
(Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais). 

Portanto, como visto, há uma grande divergência conceitual de qual seria o 
melhor termo para expressar a ideia central de “direitos humanos”. Inclusive, a própria 
Constituição brasileira de 1988 ora utiliza o termo direitos humanos (art. 4º, II), ora 
liberdade constitucionais (art. 5º LXXI), ou seja, o poder constituinte originário não se 
preocupou na expressão a ser utilizada, mas sim no campo de abrangência e eficiência. 
E para que haja uma efetiva aplicação dos direitos humanos, é preciso, conceituar o 
que são, independentemente da nomenclatura utilizada. 

Deste modo, Benevides (1994, p. 27) classifica os direitos humanos como sendo 
aqueles direitos  

comuns a todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo, 
classe social, religião, etnia, cidadania política ou julgamento 
moral. São aqueles que decorrem do reconhecimento da 
dignidade intrínseca a todo ser humano. Independem do 
reconhecimento formal dos poderes públicos – por isso são 
considerados naturais ou acima e antes da lei -, embora devam 
ser garantidos por esses mesmos poderes. 

Em um entendimento um pouco distinto do apresentado anteriormente, 
Gorczevski (2005, p. 17) acredita que se tratar de uma forma distinta, genérica e 
abreviada de fazer referência a um  

conjunto de exigências e enunciados jurídicos que são 
superiores aos demais direitos, quer por entendermos que 
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estão garantidos por normas jurídicas superiores, quer por 
entendermos que são direitos inerentes ao ser humano. 
Inerentes no sentido de que não são meras concessões da 
sociedade política, mas nascem com o homem, fazem parte da 
própria natureza humana e da dignidade que lhe é intrínseca; e 
são fundamentais, porque sem eles o homem não é capaz de 
existir, de se desenvolver e participar plenamente da vida; e 
são universais, porque exigíveis de qualquer autoridade política 
em qualquer lugar. 

Alexandre de Moraes (2002, p. 39), seguindo uma linha um pouco mais 
constitucionalista e se referindo com a expressão “direitos humanos fundamentais”, 
acredita se classificar como um “conjunto institucionalizado de direitos e garantias do 
ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade”, sendo 
principalmente a proteção contra o poder estatal, e que se estabeleça “condições 
mínimas de vida e desenvolvimento” da sua personalidade enquanto ser humano. 

Diante da busca de uma definição para os direitos humanos, Perez-Luño (1990, 
p. 48) afirma em seu discurso que esses são um conjunto de ações que, em 
determinados momentos históricos “concretizam as exigências da dignidade, da 
liberdade e da igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas pelos 
ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional”. 

E por fim, para Edilsom Farias (2004, p. 26), acrescentando novos elementos ao 
conceito, classifica os direitos humanos por “ser aproximadamente entendidos 
como constituídos pelas posições subjetivas e pelas instituições jurídicas que, em cada 
momento histórico, procuram garantir os valores da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade, da igualdade e da fraternidade ou da solidariedade”. 

É aferível que a busca por uma base sólida para se falar sobre direitos humanos 
se revela cíclica, pois no mesmo entendimento de Bobbio (1992), essa procura 
manifesta o descrédito quanto à possibilidade de se lograr um conceito correto e 
preciso sobre os direitos humanos, uma vez que os direitos humanos são  
considerados direitos naturais, que advém da própria essência do homem. 

Acrescenta ainda que a enfática expressão "direitos do 
homem", tomada nesta perspectiva, pode provocar equívocos, 
já que faz pensar na existência de direitos que pertencem a um 
homem essencial e eterno, de cuja contemplação derivaríamos 
o conhecimento infalível dos seus direitos e deveres. No 
entanto, contrapõe, os direitos humanos são o produto não da 
natureza, mas da civilização humana; enquanto direitos 
históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de 
transformação e ampliação. (BORGES, 201-) 

Trabalhar com as variadas formas de referir-se aos direitos humanos por outras 
ciências específicas assim como na investigação implacável de um conceito que 
abranja tudo o que se acredita ser direitos humanos é de extrema importância. 
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Todavia, o problema fundamental hoje não é conceitua-los, mas sim protegê-los. E a 
sua efetiva proteção e aplicação estão atreladas, em parte, ao problema da sua 
fundamentação, pois de acordo com a justificação que se filie, ter-se-ia, na prática, 
uma aplicação diferente. E esta fundamentação diferenciada, será o ponto a ser 
trabalhado no capítulo seguinte. 

3 A EFETIVA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS ATRAVÉS DA FUNDAMENTAÇÃO 

A fundamentação dos direitos humanos se centra principalmente na sua efetiva 
implementação, ou ainda, de como garanti-los e impedir que poderes novamente os 
violem. Ou melhor, a fundamentação não se preocupa em enumerar quais são os 
direitos humanos, ou qual a sua natureza, se são naturais ou advieram da luta dos 
povos, se são classificados em absolutos ou relativos, mas sim, de como torná-los 
realmente efetivos. 

De acordo com Gorczevski (2005, p. 55), 

buscar uma fundamentação, significado não só inquirir sobre 
sua origem mas, também sobre seu objetivo. O que se 
pretende é justificar a razão de ser dos conteúdos concretos do 
direito. É na fundamentação dos direitos humanos que se 
pergunta pela razão de sua existência, sua pretensão de ser um 
direitos fundamental e suas formulações concretas frente a 
outras possíveis formulações. 

Neste sentido, tanto os maiores pensadores filosóficos quantos os atuais 
doutrinadores não conseguiram lograr um fundamento absoluto e inquestionável, que 
justificaria os direitos humanos. Por esse motivo, que ambos chegaram a uma pequena 
conclusão, que existe uma dicotomia nesta fundamentação; os direitos humanos, na 
sua fundamentação, se dividem entre os jusnaturalistas e os positivistas369. 

 Sendo assim, os jusnaturalistas se baseiam na ideia de uma “ordem 
superior universal, imutável, inderrogável,” ainda acreditam que “os direitos humanos 
não são criação dos legisladores, tribunais ou juristas”, são inerentes ao ser humano, 
“não podendo desaparecer da consciência dos homens.” (MORAES, 2002, p. 16). 

Ou ainda, classificada como a primeira fundamentação para os direitos do 
homem e a de maior influencia nos dias atuais, pois, prega que os direitos humanos 
são inerentes ao homem, já nascem com eles, são da essência humana, e ao poder 
estatal cabe unicamente protegê-los, garanti-los e concede-los, não podendo dispor 
em contrário. 

De acordo com Martin (1993, p. 49), são fundados na própria natureza racional 
do homem, e ainda 

                                                           
369

 Ainda, alguns poucos doutrinadores classificam uma terceira teoria, a teoria moralista, que 
basicamente, fundamenta os direitos humanos na experiência e consciência moral de uma determinada 
sociedade. 
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que es universal, siendo la naturaleza humana siempre la 
misma en todo tiempo y lugar; que en el hombre, además de la 
naturaleza sensible se encuentra también y, sobre todo, la 
espiritual (esta característica va progresivamente destacándose 
sobre las demás a medida que transcurre la evolución) por 
último, que las leyes positivas derivan del derecho natural y no 
a la inversa. 

 Destarte, Nino (1989, p. 16) acredita que os direitos humanos, na perspectiva 
dos jusnaturalistas, podem ser defendidos em duas teses fundamentais, sendo a 
primeira onde “há princípios que determinam a justiça das instituições sociais e 
estabelecem parâmetros de virtude pessoal que são universalmente válidos 
independentemente do seu reconhecimento efetivo por certos órgãos ou indivíduos”, 
e a segunda se apresenta em um sistema normativo que, “ainda quando seja 
efetivamente reconhecido por órgãos que tem acesso ao aparato coativo estatal, não 
pode ser qualificado como direito se não satisfazer os princípios aludidos no ponto 
anterior.” 

 Ou ainda, de acordo com Sanchez Rubio (2010), o processo de 
institucionalização e reconhecimento normativo dos direitos humanos pode 
desencadear certo vazio de conteúdo, quando comparada a eficácia minimalista, 
reduzida em relação ao enorme número de abusos perpetrados contra os direitos 
humanos. Isto é, a institucionalização e a normatização dos direitos humanos reduz a 
concretização apenas à sua violação, quando comprovada uma ação judicial. Destarte, 
para o autor, os direitos humanos existem antes mesmo da sua violação, abarcando 
uma significação maior, recheada de lutas sociais e reivindicações populares. Por isso, 
os direitos humanos se manifestam especialmente a partir da emancipação dos 
sujeitos, apresentando-se em práticas sociais cotidianas em todo e qualquer ser 
humano, compreendendo desta maneira uma definição de conteúdo além do formal. 

 Portanto, para a fundamentação jusnaturalistas, de forma conclusiva, 
antes dos direitos humanos serem positivados em declarações e constituições, 
constituem verdadeiros direitos morais, inerente a própria existência do homem; que 
afetam todos os seres humanos, independente do lugar em que se vive, da sua cultura; 
e são considerados critérios básicos para todos os ordenamentos jurídicos que deve 
reconhecê-los, promovê-los e aplicá-los, além de garantir a autonomia, emancipação e 
liberdade frente ao poder do Estado. 

 Por outro lado da fundamentação, os positivistas, confiam que só há a 
sua existência na “ordem normativa”, ou melhor, “enquanto legitima manifestação da 
soberania popular.” Estariam classificados como um direito concedido pelo poder, ou 
seja, “somente seriam direitos humanos aqueles expressamente previstos no 
ordenamento jurídico positivo.” (MORAES, 2002, p. 16). 

 Vale afirmar, que somente os direitos positivados teriam validade e 
normatividade perante todos os tribunais e a sociedade, pelo fato de somente os 
mesmo possuírem o reconhecimento por parte estatal. Sendo assim, se classifica por 
ser um direito temporal e territorial. Temporal, pois, a qualquer momento poderia ser 
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revogado ou modificado pelo poder; e territorial porque só tem eficácia dentro do 
território que os reconhecem. 

Assim, as teorias jurídicas positivas – a teoria geral do direito, a 
dogmática de conceitos, o normativismo jurídico, as doutrinas 
empíricas – reconhecem, se contestação, os direitos humanos, 
mas somente porque foram formulados em códigos jurídicos, 
em outras palavras: porque foram impostos por vontade do 
legislador humano e integradas em um sistema que lhes 
confere obrigatoriedade na sociedade a que afetam. 
(GORCZEVSKI, 2005, p. 67). 

 

 Logo, os direitos humanos então são dotados de positividade e não de 
consciência ou de um valor intrínseco. Não tendo a própria Declaração Universal dos 
Direitos do Homem outra justificação a não ser a de expressar e reafirmar uma 
concepção comum dos direitos humanos, ou ainda, um norte a ser seguido por povos 
e nações. No entanto, não se pode esquecer que esta justificativa, mesmo que frouxa 
e insuficiente, incentivou diversas mudanças nos direitos humanos: a abolição da 
escravatura, a igualdade da mulher, a abolição de penas cruéis, etc. (GORCZEVSKI, 
2005, p. 68). 

Portanto, o ponto central da discordância entre positivistas e jusnaturalistas 
está na eficácia ou não dos direitos humanos fora dos parâmetros do Estado, e o eixo 
de encontro entre as duas fundamentações está no dever, do ente estatal, em 
positivá-los, buscando a sua origem fora da positividade. Deste modo, para que seja 
efetivada a positivação dos direitos humanos no âmbito interno do Estado, deve-se 
primeiro compreender a sua evolução histórica, o que será analisado no capítulo 
seguinte, tendo como base inicial as dimensões de direitos humanos. 

4 A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS A PARTIR DA PERSPECTIVA DAS 
DIMENSÕES 

Os direitos humanos não são estáticos ou incomunicáveis, como já visto, são 
reconhecidos e protegidos ao longo de um processo histórico, muitas vezes, cruel. 
Sendo assim, por terem sido reconhecidos aos poucos, formaram categorias de 
direitos humanos, ou melhor, gerações/dimensões de direitos humanos. 

A partir disso, existem na doutrina atual duas posições acerca da correta 
nomenclatura dessa divisão, a primeira delas acredita na denominação geração de 
direitos humanos, como afirma Bonavides (2006, p. 563) ao disciplinar que os direitos 
humanos “passaram na ordem institucional a manifestar-se em três gerações 
sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e quantitativo.” 

O outro lado da doutrina entende na utilização da nomenclatura de dimensão 
de direitos humanos, já que “geração” traduz a impressão de algo que foi gerado, 
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desenvolvido e, posteriormente, acabou. Sendo assim, segundo Sarlet (2007, p. 55), o 
conceito de dimensão de direitos humanos seria mais adequado, pois 

em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se 
crescente convergência de opiniões no que concerne à ideia 
que norteia a concepção das três (ou quatro, se assim 
preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais (...). Assim 
sendo, a teoria dimensional dos direitos fundamentais não 
aponta, tão somente, para o caráter cumulativo do processo 
evolutivo e para a natureza complementar de todos os direitos 
fundamentais, mas afirma, para além disso, sua unidade e 
indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno e, 
de modo especial, na esfera do moderno ‘Direito Internacional 
dos Direitos Humanos. 

A partir disso, os autores deste trabalho, optaram por desenvolver suas ideias 
tendo como base a definição de dimensão de direitos humanos, por entender que os 
direitos não se excluem e sim se complementam, o que, não ocorre com a 
interpretação da outra teoria. Tendo isso, passa-se a classificar em primeira, segunda, 
terceira, quarta e quinta dimensão de direitos humanos. 

Destarte, a primeira dimensão de direitos humanos se estrutura a partir do 
elemento básico, a liberdade. Tendo como seu marco histórico a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, onde preceitua principalmente as 
liberdades públicas e os direitos políticos. 

Portanto, para Comparato (2003, p. 43), esta Declaração, por um lado, 
representou a “emancipação histórica do indivíduo perante os grupos sociais e o 
Estado”, mas por outro, “tornou o indivíduo muito mais vulnerável as vicissitudes da 
vida.” Ainda afirma que esta nova sociedade que está se moldando ofereceu 
“segurança da legalidade, com a garantia da igualdade de todos perante a lei.” 

Ou ainda, de acordo com Lafer, tanto a Declaração Francesa quanto a 
Declaração de Virgínia consagraram os direitos humanos de primeira dimensão, uma 
vez que 

se baseiam numa clara demarcação entre Estado e não Estado, 
fundamentada no contratualismo de inspiração individualista. 
São vistos como direitos inerentes ao indivíduo e tidos como 
direitos naturais, uma vez que precedem o contrato social. Por 
isso, são direitos individuais: (I) quanto ao modo de exercício – 
é individualmente que se afirma, por exemplo, a liberdade de 
opinião; (II) quanto ao sujeito passivo do direito – pois o titular 
do direito individual pode afirmá-lo em relação a todos os 
demais indivíduos, já que esses direitos têm como limite o 
reconhecimento do direito de outro. (LAFER, 1988, p. 126). 
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Esses direitos são, portanto, limites à atuação do Estado, ou seja, representam 
uma abstenção e não uma prestação estatal, expondo assim um caráter negativo, e 
incluindo como titular o próprio indivíduo. São alguns direitos a liberdade de 
expressão, a presunção de inocência, a inviolabilidade da vida e do domicilio, a 
proteção da vida, o direito de ir e vir, entre outros. 

Com o térmico da Primeira Guerra Mundial, e com o surgimento da concepção 
do Estado de Bem-Estar Social, emergiu juntamente a prestação direta de direitos por 
parte do Estado, ou seja, uma prestação positiva, que teve como a principal finalidade 
assegurar a todos os indivíduos a igualdade de oportunidades, os direitos de segunda 
dimensão. Estes direitos, como saúde, educação, configuram a transição do 
constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social, uma vez que exigem do 
Estado “enquanto ente propiciador da liberdade humana, não mais aquela atividade 
negativa, mas uma ação positiva, através de uma efetiva garantia e eficácia do direito 
prestacional.” (HUMENHUK, 2004, s/n). 

Dentre os precursores dos direitos humanos de segunda dimensão, está a 
Constituição Francesa de 1848, a Constituição Mexicana de 1917, a Declaração dos 
Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918, entre outros. No entanto, a que 
evidentemente criou um catálogo de direitos que necessitavam da prestação do 
Estado, fora a Constituição alemã de 1919, mais conhecida como Constituição de 
Weimar, na qual, influenciou diversos países democráticos. (SARMENTO, G., 200-). 

As Constituições do México (1917) e de Weimar (1919) trazem 
em seu bojo novos direitos que demandam uma contundente 
ação estatal para sua implementação concreta, a rigor 
destinados a trazer consideráveis melhorias nas condições 
materiais de vida da população em geral, notadamente da 
classe trabalhadora. Fala-se em direito à saúde, à moradia, à 
alimentação, à educação, à previdência etc. Surge um 
novíssimo ramo do Direito, voltado a compensar, no plano 
jurídico, o natural desequilíbrio travado, no plano fático, entre 
o capital e o trabalho. O Direito do Trabalho, assim, emerge 
como um valioso instrumental vocacionado a agregar valores 
éticos ao capitalismo, humanizando, dessa forma, as até então 
tormentosas relações jus laborais. No cenário jurídico em geral, 
granjeia destaque a gestação de normas de ordem pública 
destinadas a limitar a autonomia de vontade das partes em prol 
dos interesses da coletividade. (SARMENTO, D., 2006, p. 19). 

Em síntese, são direitos que necessitam da atuação direta do Estado, quando 
promovem medidas administrativas e legislativas para asseguram o mínimo 
existencial, no entanto, de acordo com Gorczesvski (2005, p. 76), estes direitos 
“destinam a compensar as desigualdades sociais, entretanto, essa intervenção estatal 
pode se tornar crônica e inclusive contribuir para tais desigualdades”. 

Na sequência, os direitos de terceira dimensão, também denominados de 
direitos de fraternidade (Karel Vasak) ou de direitos de solidariedade (Etiene-R. 
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Mbaya), tem como pressuposto a proteção de toda a humanidade, no âmbito 
internacional através do direito à paz, o direito de propriedade sobre o patrimônio 
comum da humanidade, da autodeterminação dos povos, e no âmbito interno por 
meio do “direito ambiental, direito do consumidor, dos idosos, bem como a proteção 
dos bens que integram o patrimônio artístico, histórico, cultural, paisagístico, estético 
e turístico.” (SARMENTO, G., 200-). 

A respeito desta dimensão de direitos humanos, Sarlet (2007, p. 50) destaca 
que 

trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em 
princípio, da figura do homem indivíduo como seu titular, 
destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, 
nação), e caracterizando-se, consequentemente, como direitos 
de titularidade coletiva ou difusa. […] Dentre os direitos 
fundamentais da terceira dimensão consensualmente mais 
citados, cumpre referir os direitos à paz, à autodeterminação 
dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade 
de vida, bem como o direito à conservação e utilização do 
patrimônio histórico e cultural e o direito de comunicação. 
Cuida-se na verdade do resultado de novas reivindicações 
fundamentais do ser humano, geradas, dentre outros fatores, 
pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de beligerância, 
bem como pelo processo de descolonização do segundo pós-
guerra e suas contundentes consequências, acarretando 
profundos reflexos na esfera dos direitos fundamentais. 

Ainda, existe na doutrina argumentos que refutam esta dimensão, um deles é 
de que o mesmo carece de proteção jurídica, no entanto, esta visão somente pode ser 
aceita para aquele indivíduo que só reconhece o positivado, aquele que pode ser 
reclamado perante um juiz, indicando o dispositivo legal. Afirmando esta ideia, 
Gorczevski (2009, p. 77) disciplina que “todos começaram com uma clamação por 
justiça, tornaram-se bandeiras de reivindicações políticas, para então, terminarem 
positivados”. Argumentando que o fato que esses direitos “não estarem no momento 
da positivação, não significa não serem direitos, estão cumprindo seu caminho 
histórico”. 

A partir disto, pode-se observar uma mudança na postura e visão do Estado, 
quando passa de ser somente a figura representante do poder, para o ser capaz de 
garantir o equilíbrio econômico-social (GORCZEVSKI, 2009). E assim, realizando uma 
análise destas três primeiras dimensões de direitos humanos, percebe-se que os 
mesmos princípios básicos correspondem ao lema da Revolução Francesa – liberdade, 
igualdade e fraternidade. 

Deste modo, já está consolidada na doutrina tradicional os conceitos e 
definições das três primeiras dimensões de direitos humanos. A partir deste ponto do 
trabalho passar-se-á a analisar a quarta e a quinta dimensão de direitos, entretanto, 
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sendo estas ainda não unânimes entre os estudiosos da área, havendo ainda 
doutrinadores que discordam da sua própria existência. 

Sendo assim, a quarta dimensão de direitos humanos se desenvolve a partir de 
dois grandes eixos, o primeiros deles refere-se aos direitos da bioética e a segunda aos 
direitos da informática. No entanto, seguindo a doutrina majoritária se entende esta 
como sendo a dimensão dos direitos alusivos à biotecnologia e a engenharia genética. 

Ou seja, de acordo com Gorczevski (2009, p. 139), diz respeito à “reprodução 
humana assistida, ao aborto, à eutanásia, às cirurgias intrauterinas, aos transplantes 
de órgãos, à clonagem, à criação de células-tronco”, transexualidade, suicídio, entre 
outros temas que poderiam se encaixar nesta definição. 

Neste sentido, Sarlet reafirma o conceito já estabelecido, quando disciplina que 

há doutrinadores, ainda, que reconhecem a existência de uma 
quarta geração ou dimensão de direitos humanos, que se 
identificariam com o direito contra a manipulação genética, 
direito de morrer com dignidade e direito à mudança de sexo, 
todos pensados para o solucionamento de conflitos jurídicos 
inéditos, novos, frutos da sociedade contemporânea. (SARLET, 
2007, p. 392). 

Por isso esta nova dimensão ainda em construção desde o final do século XX, 
projeta grandes desafios e discussões para as futuras gerações, pois carecem de uma 
ampla discussão ética prévia e a mudança de determinados paradigmas já 
concretizados na sociedade. 

Também, com a passagem do século, a decadência da sociedade industrial e o 
surgimento da sociedade virtual, fez emergir a cibernética, “as redes de 
computadores, o comércio eletrônico, a inteligência artificial, a realidade virtual, a 
massificação da internet”. E por conta disso, questionamentos acerca de uma nova 
dimensão de direitos, os denominados, “direitos da era digital”, ou quinta dimensão de 
direitos humanos. (GORCZEVSKI, 2009, p. 140). 

E por fim, nas palavras de Oliveira Júnior (1997, 195), esses novos direitos são 
aqueles que brotam a partir da realidade virtual e “compreendem o grande 
desenvolvimento da cibernética na atualidade, implicando o rompimento de 
fronteiras”, e um possível estabelecimento de conflitos entre os países que se 
apresentam com realidades desiguais.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, a busca pelas mais diversas searas do conhecimento por uma 
nomenclatura que se encaixe perfeitamente no que se acredita serem os direitos 
humanos é algo positivo, mas ao mesmo tempo, infrutuoso. Positivo pelo fato de que, 
esta busca implacável por uma correta definição, faz com que os direitos humanos 
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fiquem sendo estudados nas mais diversas áreas, e por consequência, o seu principal 
desafio atual, a sua efetiva proteção e implantação, aos poucos, vai se solidificando. 

Portanto, como um contributo para essa definitiva solidificação, os direitos 
humanos, em hipótese nenhuma, devem ser entendidos unicamente seguindo a 
sequência das dimensões – 1º dimensão: liberdade; 2º dimensão: igualdade; 3º 
dimensão: solidariedade; 4º dimensão: biodireito; 5º dimensão: informatização – mas 
sim, como fruto de um processo histórico conflituoso, resultante, em muitos casos, de 
guerras sangrentas.  

E por conta disso, os direitos humanos necessitam ser encarados como valores 
axiológicos que se encontram em constante transformação, cuja espinha dorsal de seu 
desenvolvimento é o amor pelo próximo. 
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RESUMO 

O fenômeno da migração irregular tem como consequência diversos outros 
fenômenos, como o tráfico de pessoas, na espécie trabalho escravo. Esta questão nos 
remete ao tema da sustentabilidade humana. O trabalho escravo, como fenômeno 
sociológico, econômico e jurídico tem sido observado em diversas áreas da cadeia 
produtiva agroindustrial no Brasil e, nas regiões de fronteira; por suas características 
próprias, o trabalho escravo tem sido recorrente. Por sua feita, o tema 
sustentabilidade tem gerado diversas discussões, na medida em que um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é o objetivo que toda e qualquer atividade 
humana precisa ter. A sustentabilidade humana (a par da sustentabilidade ambiental) 
esta relacionada com o meio ambiente onde o ser humano trabalhador presta seus 
serviços, neste sentido, este estudo procura verificar se a migração ilegal influencia, e 
em que medida, o trabalho escravo e a sustentabilidade humana dos trabalhadores 
vítimas de tráfico de pessoas. Metodologicamente foram utilizados os procedimentos 
de pesquisa e revisão bibliográfica em torno das categorias conceituais tráfico de 
pessoas, trabalho escravo, migração, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade 
humana. Analisaram-se ainda, para fins ilustrativos, dois casos de carvoarias da zona 
rural do município de Porto Murtinho, no Estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira 
do Brasil com o Paraguai, onde, trabalhadores paraguaios estavam em situação de 
clandestinidade e eram submetidos à situação de trabalho escravo.    

Palavras - chave: Tráfico de pessoas; Trabalho escravo; Imigração; Fronteira; 
Sustentabilidade humana.   
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1 INTRODUÇÃO  

Pretende-se responder, com o estudo em tela, se a migração ilegal 
ocorrida na fronteira Brasil (Mato Grosso do Sul) com o Paraguai pode 
influenciar a exploração do tráfico de pessoas, na modalidade trabalho escravo, 
bem como ter reflexos na sustentabilidade humana dos trabalhadores 
envolvidos na referida imigração ilegal.   

Objetiva-se com o presente artigo analisar a correlação entre migração, 
tráfico internacional de pessoas (trabalho escravo) com a sustentabilidade 
ambiental e humana. Para fins metodológicos, foram utilizados os 
procedimentos de pesquisa e revisão bibliográfica em torno das categorias 
conceituais tráfico de pessoas, trabalho escravo, migração e sustentabilidade 
ambiental e sustentabilidade humana. Analisaram-se ainda, para fins 
ilustrativos, dois casos de carvoarias da zona rural do Município de Porto 
Murtinho, no Estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, onde, 
trabalhadores paraguaios estavam em situação de clandestinidade e eram 
submetidos à situação de trabalho escravo.   

2 MIGRAÇÃO 

A palavra migração vem do latim, migratio, significando fenômeno 
social decorrente do deslocamento temporário ou definitivo de pessoas, quer 
dentro de um mesmo território, correspondendo à migração interna, quer de 
um território ou país, para outro território ou país, correspondendo à migração 
externa. Aquele que sai de um país ou território é o emigrante e aquele que 
chega a um país ou território é um imigrante. As migrações podem ser 
voluntárias ou forçadas; nas forçadas há a necessidade de abandono de um 
lugar, exemplos os exilados, os desterritorializados, ou os asilados. As 
migrações voluntárias são oriundas de um desejo de mudança e de melhoria da 
condição de vida, por parte dos migrantes. 

O fenômeno da migração aumentou muito no mundo globalizado que 
vivemos, tendo uma relação de causa e efeito entre a globalização e a 
migração.  

A migração é um fenômeno complexo, pois os imigrantes são 
indesejados por muitos, por retirarem empregos nacionais, terem costumes de 
culturas diferentes; por outro lado, são desejados para prestarem serviços onde 
a mão de obra nacional é escassa ou não quer trabalhar nos referidos serviços, 
por considerá-los ruins ou sujos. 

É de grande gravidade o problema sociológico, antropológico, 
econômico e jurídico do tráfico de pessoas através das fronteiras 
internacionais, pois ocorre o total desrespeito aos mais básicos direitos 
humanos e à dignidade da pessoa humana do trabalhador em tais situações. 
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Tratados internacionais procuram fazer frente à questão do trabalhador 
estrangeiro, inclusive na fronteira, assim como buscam a proteção do 
trabalhador estrangeiro e sua família. 

Saladini (2012, p.148), ao tratar da grande gama de acordos e 
convenções internacionais que cuidam da condição do estrangeiro, do 
imigrante e do trabalho, esclarece que tais questões relacionam-se com o 
direito internacional do trabalho, o qual é ramo do direito internacional 
público. 

Como se viu dentre as causas da migração (ou imigração) está à 
globalização, a qual tem como alvo o mercado consumidor, sem maiores 
preocupações, com a pessoa humana do trabalhador; podendo este encontrar-
se em situação irregular no país onde é imigrante, passando a ser objeto de 
fácil exploração de sua mão de obra; sem condições dignas de trabalho e de 
vida, transformando-se em trabalhador escravo, na acepção de formas 
degradantes de trabalho, ou mesmo jornada exaustiva de trabalho.  

O imigrante ilegal submete-se à degradantes condições de trabalho, 
sem reclamar, por medo de ser descoberto e expulso do país onde presta seus 
serviços. 

Dentre os diversos motivos que levam o trabalhador a migrar pontua a 
questão da migração para e pelo trabalho. Por seu turno as imigrações 
transnacionais massivas são decorrentes do estado de miséria, escassez de 
emprego, remuneração aviltada e trabalho degradado (FARIA 2002, p.253). 
Veja-se o caso dos trabalhadores bolivianos explorados em indústrias de 
confecção, na região central de São Paulo; ou, trabalhadores paraguaios 
explorados em carvoarias na região de fronteira do estado de Mato Grosso do 
Sul/Brasil com o Paraguai. 

Pode-se concluir que o tráfico de pessoas, na modalidade trabalho 
escravo, também na vertente internacional sofre influencia da migração ilegal; 
inclusive quando se trata de ferimento aos direitos humanos fundamentais 
trabalhistas na região fronteiriça. 

3 TRÁFICO DE PESSOAS 

Fenômeno existente há décadas e cuja definição encontra dissenso 
entre os estudiosos do tema, o tráfico de pessoas (ou tráfico de seres humanos, 
como também é conhecido) é o recrutamento e transporte de pessoas para fins 
de exploração na forma de serviços ou abuso sexual, ou ainda trabalho servil ou 
escravo e para fins de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano 
(definição adaptada do “Relatório de Sistematização dos Dados e Fontes de 
Dados de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” – Produto 01, publicado pela 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, em 2012, com redação 
de Alline Pedra Jorge Birol, p.7). 
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 Por sua vez, o Protocolo de Palermo (Decreto 5017/2004), em seu 
artigo 3º, “a”, define Tráfico de Pessoas, in verbis: 

A expressão 'tráfico de pessoas' significa o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras 
formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre 
outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, 
a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de 
exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura 
ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 
órgãos. 

Então, resta evidente que uma das espécies do gênero tráfico de 
pessoas é o “trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares a 
escravatura, bem como a servidão”. Caso o tráfico de pessoas, em qualquer 
uma de suas espécies, ocorra entre Estados (ou seja, entre países) distintos, 
será cognominado de tráfico internacional de pessoas. Por outro lado, o 
“tráfico interno de pessoas” é aquele realizado dentro de um mesmo estado-
membro da federação, ou de um Estado-membro para outro, dentro do 
território nacional (artigo 2º, § 5º da “Política” Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, Decreto 5948/2006). 

Tanto o Protocolo de Palermo quanto a Política Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas determinam que o consentimento dado 
pela vítima é irrelevante para configuração do tráfico de pessoas. Este 
entendimento é válido para qualquer uma das espécies do gênero tráfico de 
pessoas, portanto também vale para a espécie trabalho escravo, inclusive na 
modalidade tráfico internacional de pessoas para fins de trabalho escravo. Tal 
se dá com o aliciamento ou recrutamento de trabalhadores em outro país, 
principalmente nas regiões de fronteira, para trabalhar no Brasil. 

 
4 TRABALHO ESCRAVO 

 A palavra trabalho tem sua origem na palavra tripaliare, ou martirizar 
com o tripalium, instrumento com três estacas utilizado para tortura, daí não se 
estranhou, durante séculos, a utilização da mão-de-obra escrava sem qualquer 
compromisso com a dignidade humana (MARTINS, 2009). 

Baseado nos ensinamentos de Marx e Engels, Oliveira Neto (2009, p. 
46), entende que:  

Todo esse processo, no qual o homem produz os bens que 
possibilitem a sua existência material, é realizado por 
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intermédio do trabalho, tendo como base um determinado 
território. Assim, o trabalho e o território se apresentam como 
a base de todo o mundo humano sensível. Pode-se afirmar, por 
consequência desse pensamento que, é no processo contínuo 
do uso do território e da realização do trabalho que o ser social, 
homem, transforma os elementos da natureza nos bens 
materiais que satisfaçam as suas necessidades. 

É através do trabalho que o homem alcançará sua qualificação e 
efetivará, na prática, sua existência. O exercício de uma atividade de labor é, ao 
mesmo tempo, uma necessidade e um prazer; pois, aperfeiçoa a inteligência, 
cria vínculos pessoais e institucionais, gera riquezas, traz alimento, segurança, 
bem-estar e desenvolvimento econômico e social. 

Trabalhadores migrantes estrangeiros, sobretudo em uma região de 
fronteira. Ali (e através da mesma) a concorrência por mão-de-obra barata e 
por discussões acerca da legalidade ou ilegalidade da migração é pano de fundo 
para se perpetrar ataques aos direitos humanos, em prol de aumento de lucros, 
através da chamada globalização da economia, ou pela simples busca do “lucro 
fácil”. 

O trabalho em condições análogas à de escravo é uma forma de 
superexploração do trabalho, onde este não reúne as mínimas condições 
necessárias para garantir os direitos do homem, ou seja, o que não é prestado 
em condições que se denomina trabalho decente e sim da forma mais indigna 
possível (BRITO FILHO, 2004, p.70), trata-se do chamado trabalho indigno. 

Apesar da denominação adequada para o fenômeno ora estudado ser 
“trabalho em condição análoga à de escravo”, pode-se denominar tal 
fenômeno “trabalho escravo”. Estar-se-á utilizando de uma redução da 
expressão mais ampla utilizada pela lei (BRITO FILHO, 2004, p. 73), tendo-se 
sempre em mente que ao se usar a expressão trabalho escravo, estaremos nos 
referindo ao “trabalho em condições análogas à de escravo”. 

O Código Penal Brasileiro (DL 2.848/40), no seu artigo 149, com a 
redação dada pela Lei 10.803/03, traz a definição legal do crime de redução à 
condição análoga à de escravo:  

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou à jornada exaustiva, 
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto: 
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Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com fim de retê-lo no local de trabalho; 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se 
apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, 
com o fim de retê-lo no local de trabalho. 

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I – contra criança ou adolescente; 

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
origem. [grifo nosso] 

Não é somente a falta de liberdade de ir e vir que caracteriza o trabalho 
em condições análogas à de escravo. Neste crime não haverá apenas o 
ferimento do princípio da liberdade, mas também do princípio da legalidade, 
pois tal crime ocorre em condições contrárias ao ordenamento jurídico posto, 
quer nacional, quer internacional. O primeiro princípio de direito humano 
fundamental atingido é o da dignidade da pessoa humana (tanto no plano 
material, quanto moral), princípio este do qual devem derivar todos os outros, 
eis que, não se pode dar ao ser humano trabalhador tratamento análogo ao de 
coisa (o escravo); sem falar no princípio da não-discriminação destes 
trabalhadores, em relação aos que recebem adequadamente seus haveres 
trabalhistas. 

Caracteriza-se também como trabalho escravo o aliciamento do 
trabalhador, no seu local de origem, enganando e fraudando a sua boa-fé, com 
promessas de condições dignas de trabalho e garantia de retorno ao seu local 
de origem. Situações de tráfico de pessoas, na forma de trabalho escravo 
(trabalho prestado em condições análogas à de escravo), podem ocorrer no 
território interno de um país, na região de fronteira entre dois países, ou ainda 
através do limite internacional (o trabalhador é “recrutado” em um país para 
trabalhar em outro). 

O trabalho humano tem sido no decorrer do tempo, fator de geração de 
riqueza, desenvolvimento econômico e social; passou a ser reconceituado, no 
sentido de representar fator de explicitação da dignidade da pessoa humana do 
trabalhador. Assim sendo, o trabalho escravo, existente em diversas formas, 
desde os primórdios da humanidade, é considerado uma das ofensas mais 
aviltantes à dignidade do ser humano. Na qualidade de uma das espécies do 
tráfico de pessoas, inclusive na modalidade internacional deste, o trabalho em 
condições análogas a de escravo tem, cada vez mais, se apresentado como um 
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fenômeno socioeconômico e jurídico que campeia na sociedade 
contemporânea, inclusive nas regiões de fronteira. 

5 SUSTENTABILIDADE 

A Organização das Nações Unidas (ONU) em 1987, a partir de um estudo 
por ela encomendado (Relatório Brundtland) traz entendimento de que 
sustentabilidade é “a satisfação das necessidades do presente sem 
comprometer capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias 
necessidades” (ALMEIDA apud OLIVEIRA, 2007, p.217). 

Esta definição de sustentabilidade é relacionada, numa primeira análise 
à dimensão ambiental do termo. Aliás, a expressão desenvolvimento 
sustentável tem sido utilizada em diversos estudos preconizando a necessidade 
de preservação da natureza e ecologia, para se evitar hecatombes ambientais 
(e, por extensão, também humanas e sociais), como, por exemplo, o 
aquecimento global, ou, mais corretamente, as mudanças climáticas. 

Os tratados internacionais e a legislação nacional são férteis ao tratar do 
assunto, merecendo destaque, por sua magnitude, o artigo 225 da Constituição 
Federal (CF/88), o qual é taxativo ao determinar que “todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”. 

A sustentabilidade ambiental tem na proteção do meio ambiente a sua 
característica básica, porém seu contraponto com as normas de natureza 
econômica requerem uma sistematização e harmonização, sendo certo que “a 
proteção do meio ambiente é reconhecida como uma evolução dos direitos 
humanos” (COLNAGO, 2013, p.150). 

A Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (ECO 92, no Rio de Janeiro) aprovou a Agenda 21, a qual 
regulamenta o processo de desenvolvimento, com base em 27 princípios 
sustentáveis, despontando o princípio número 15 referente à precaução para 
prevenir (outro princípio ambiental) a degradação ambiental, ante a ameaça de 
danos sérios ou irreversíveis. Todavia foi a Conferência de Estocolmo 
(Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em 1972 que 
foi referida a expressão desenvolvimento sustentável (eco desenvolvimento). 

Na seara trabalhista, além do artigo 225, também o 7º, o 196 e o 200 da 
CF/88 tratam de questões afetas ao meio ambiente, sob o ponto de vista 
trabalhista, o assim chamado meio ambiente do trabalho, retratando um 
direito à qualidade de vida plena. O artigo 200, inciso VIII da CF/88 é 
contundente ao atribuir ao Sistema Único de Saúde (SUS) a competência de 
“colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. 
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O texto constitucional refere, conforme dizer de Raimundo Simão de 
Melo (2008, p.151), dignidade humana, valor social do trabalho, pleno emprego 
e defesa do meio ambiente no sentido de que o trabalho deve ser decente, 
adequado e seguro, para que possa preservar a saúde do trabalhador, o seu 
bem mais supremo. Por sua vez a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
exige, em seu artigo 200 que os empregadores devem cumprir e fazer cumprir 
normas que protejam a saúde e o meio ambiente nos locais de trabalho (meio 
ambiente do trabalho). 

É fácil perceber que estamos falando da dimensão social da 
sustentabilidade, a qual é ponte para a discussão da sustentabilidade humana 
através do respeito aos direitos humanos fundamentais do trabalhador, dentre 
eles, o direito a dignidade humana e ao meio ambiente sadio. 

5.1 SUSTENTABILIDADE HUMANA 

Os direitos fundamentais em um dado país podem decorrer da 
positivação do direito humano em seu texto constitucional. Na CF/88, no seu 
artigo 5º parágrafo 2º, existe uma cláusula de abertura constitucional, ao 
permitir o reconhecimento como direito fundamental àquele que assim o 
disser o Supremo Tribunal Federal (STF). O professor português J.J. Canotilho 
tem doutrinado que a estrutura da norma de direito fundamental os insere em 
duas categorias, as regras e os princípios. As regras são normas jurídicas que 
têm aplicação direta no caso concreto por terem vinculação com conteúdo 
funcional e menor grau de abstração. Já os princípios são espécies normativas 
constituídas de maior grau de abstração, consagrando valores como liberdade, 
democracia, dignidade, igualdade; necessitando de mediações concretizadoras 
por parte do intérprete da norma, para que os referidos princípios sejam 
aplicados. Tendo os princípios hierarquia superior às regras, pois as 
fundamentam e fornecem conexão do sistema jurídico, sendo modelos 
jurídicos vinculantes.  

Havendo conflito entre princípios, a solução é a prevalência da 
importância social consagrado em determinado princípio, com relação ao 
outro, verificado no caso concreto o peso entre os valores jurídicos 
consagrados em um e outro princípio. 

Aprofundando a discussão a cerca da distinção entre direitos humanos e 
direitos fundamentais, PEREIRA (2007), citando Ingo Wolfgang Sarlet, explica 
que o termo direitos fundamentais aplica-se aos direitos do ser humano, 
reconhecidos através da constituição de um determinado Estado (País); 
enquanto que a expressão direitos humanos guarda relações com o direito 
internacional, tendo validade universal, para todos os povos e tempos.  Sendo 
assim, os direitos fundamentais são os referidos às normas do ser humano já 
positivadas na esfera do ordenamento jurídico pátrio, enquanto os direitos 
humanos guardam relações com normas do ser humano, com reconhecimento 
em âmbito internacional, e independente de sua positivação (constante em 
legislação). 
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A sustentabilidade humana decorre da necessidade de preservação da 
vida em sociedade, passando pelo trabalho decente, pelo respeito à dignidade 
da pessoa humana do trabalhador, e, portanto, pelo enfrentamento ao tráfico 
de pessoas (nas modalidades trabalho escravo, exploração sexual e transplante 
irregular de órgãos), pelo trabalho infantil, pela discriminação no trabalho e 
emprego, e, por óbvio, pela promoção de um meio ambiente do trabalho sadio, 
hígido e seguro. 

A sustentabilidade humana sofre reveses quando se depara com o 
problema da migração, inclusive de trabalhadores, entre distintos países; 
migrando-se normalmente, de um país desenvolvido para outro 
subdesenvolvido. Tal se dá porque, como consequência da globalização (de 
diversas ordens, mas principalmente de matiz econômica) a migração traz 
dificuldades de toda ordem e estranhamentos no país receptor, mormente 
quando se trata de migrações clandestinas com o emprego ilegal de imigrantes, 
o que em regra, traduz-se em tráfico de pessoas, na modalidade trabalho 
escravo. 

 
5 ANÁLISE DE CASOS 

Para se buscar verificar em que medida a migração ilegal influencia o 
trabalho escravo e a sustentabilidade humana dos trabalhadores vítimas de 
tráfico de pessoas serão analisados a seguir, uma representação (REP X) e um 
inquérito civil (IC Y), pesquisados no Ministério Público do Trabalho em Mato 
Grosso do Sul (MPT/MS), nos quais, em duas carvoarias foram encontrados 
trabalhadores em situação de trabalho escravo. Os nomes das carvoarias serão 
“X” (para a REP X) e “Y” (para o IC Y), para se evitar a identificação das referidas 
carvoarias. Certo é que ambas as carvoarias estão localizadas no município de 
Porto Murtinho, região de fronteira do estado de Mato Grosso do Sul/Brasil, 
com o Paraguai (Cidade de Capitán Carmelo Peralta, departamento de Alto 
Paraguai). 

A carvoaria “X” foi objeto de visita técnica do Fórum de Saúde, 
Segurança e Higiene no Trabalho no Mato Grosso do Sul e do MPT/MS, além da 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Murtinho, no dia 05 de julho de 2012; a 
visita técnica constitui-se de vistoria no local, entrevistas e registros 
fotográficos das condições de trabalho na citada carvoaria.  

A carvoaria era dividida em três frentes de trabalho, sendo a primeira de 
corte de madeira, a segunda de transporte da madeira até a região dos fornos e 
a terceira o trabalho de encher os fornos, fazer o carvoejamento da madeira e 
esvaziar os fornos de carvão. A água consumida era retirada de uma nascente 
com uma moto bomba, transportada até a sede e armazenada em um tanque 
sem a devida higienização, os alojamentos não possuíam energia elétrica ou 
armários, os banheiros não possuíam água, luz elétrica e papel higiênico, o kit 
de primeiros socorros possuía até insetos mortos em seu interior e continha 
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poucos produtos. Os trabalhadores tinham seus documentos pessoais retidos 
no escritório da empresa. 

No dia da visita técnica os fornos não estavam funcionando, porque 
estavam concertando um motor, o dia em que não trabalhavam não recebiam 
nada, pois recebiam somente por produção (R$14,00 para encher os fornos e 
R$11,00 para esvaziar os fornos). 

Dá análise da Representação X verificou-se que 15 (quinze) 
trabalhadores eram originários da cidade de Valle Mi, departamento de 
Concepción, Distrito de Sán Lazaro, no Paraguai. Por sua vez pelo menos 10 
trabalhadores eram originários da cidade de Bella Vista Norte, departamento 
de Amambay, no Paraguai. As condições em que esses trabalhadores se 
ativavam, sem equipamentos de proteção individual, sem água potável, sem a 
sua sustentabilidade humana (meio ambiente de trabalho) respeitada, sem a 
plena posse de seus documentos, sem carteira de trabalho assinada, traduzem 
trabalho em condição análoga a de escravo (trabalho escravo) por prestarem 
serviços em condições degradantes de trabalho (artigo 149 do Código Penal 
brasileiro).  

Também a ausência de documentação de estrangeiro fronteiriço, bem 
como, muitos não possuíam sequer seus documentos paraguaios originários, 
deixaram tais trabalhadores paraguaios em situação de migrante irregular ou 
clandestino, susceptíveis a serem deportados a qualquer momento pela Polícia 
Federal brasileira. 

Por sua vez, a carvoaria do constante do Inquérito Civil Y (IC Y) possuía 
condições de trabalho degradantes semelhantes ás condições descritas na 
carvoaria da REP X. Na verdade, com relação aos alojamentos a carvoaria “Y” 
era ainda pior por abrigar em um forno de carvão dois colchões em seu interior, 
a demonstrar que dois trabalhadores usavam aquele forno como “alojamento”, 
para dormir. 

A característica principal da carvoaria “Y” é que dos seus 11 
trabalhadores, a maioria era de outros estados da federação, como Santa 
Catarina, Minas Gerais (a sua maioria), Tocantins, Paraná, São Paulo e alguns de 
outras cidades do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo-se ai um 
adolescente com dezessete anos de idade à época (05 de julho de 2012). 

Isto demonstra que os trabalhadores migraram de cidades paraguaias 
(no caso da carvoaria “X”) e de cidades de estados brasileiros (no caso da 
carvoaria “Y”), para prestarem serviços em condições degradantes de trabalho 
(trabalho escravo), na zona rural da cidade de Porto Murtinho, no estado de 
Mato Grosso do Sul, na região fronteiriça entre Brasil e Paraguai. 

7 À GUISA DE CONCLUSÃO 
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Por tudo quanto especificado e demonstrado no presente estudo, 
observa-se que existe grande influencia da migração ilegal, no caso dos 
trabalhadores paraguaios, na ocorrência de trabalho escravo na região 
fronteiriça do Brasil com o Paraguai, a afetar a sustentabilidade humana 
(respeito à dignidade da pessoa humana e busca pelo trabalho decente, 
passando pelo meio ambiente de trabalho sadio e seguro) dos trabalhadores 
vítimas do tráfico de pessoas. 

Restou comprovada a influencia supra-referida, na medida em que 
trabalhadores paraguaios (a par de trabalhadores brasileiros) migraram de suas 
cidades de origem para a cidade de Porto Murtinho/MS, na zona de fronteira 
Brasil/Paraguai. Ao cabo desta migração (ilegal, no caso dos trabalhadores 
paraguaios), os trabalhadores terminaram por ser explorados em trabalho 
escravo, em carvoarias da região de fronteira; o que afetou a dignidade e a 
sustentabilidade humana dos referidos trabalhadores. 
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ANEXOS 

 

Imagem via satélite entre Paraguai (Departamento de Concepción, cidade de Valle Mi) 
e Brasil (Estado do Mato Grosso do Sul, cidade de Porto Murtinho). 

Fonte:  
http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560
&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil
.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%

20Paraguai  

http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%20Paraguai
http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%20Paraguai
http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%20Paraguai
http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%20Paraguai
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Zona urbana de Valle Mi 

Fonte:  
http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560
&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil
.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%
20Paraguai 

 

Bella Vista Norte (Departamento de Amambay – Paraguai) e Bela Vista (Estado do 
Mato Grosso do Sul – Brasil) 

Fonte: https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%20Paraguai
http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%20Paraguai
http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%20Paraguai
http://cidadevallemi.tripod.com/imagelib/sitebuilder/misc/show_image.html?linkedwidth=560&linkpath=http://cidadevallemi.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/.pond/brasil.jpg.w560h446.jpg&target=tlx_new&title=Imagem%20Satelital%20emtre%20o%20Brasil%20e%20Paraguai
https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR
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PARA QUE SE TRAFICAM PESSOAS EM NOSSAS FRONTEIRAS? 
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Yane Saara Rodrigues (UCDB) 
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RESUMO 

O tráfico de pessoas sempre ocorreu em todas as organizações societárias que temos 
registro desde a antiguidade. A maior finalidade sempre foi para o trabalho em 
condições de escravatura. Tráfico de negros, tráfico de brancas e trabalho escravo são 
três temáticas que raramente se juntaram para o enfrentamento desse problema. Em 
Mato Grosso do Sul, nas fronteiras do Brasil com a Bolívia e o Paraguai, de acordo com 
três estudos analisados, o tráfico de trabalhadores e trabalhadoras ocorre com duas 
finalidades básicas: para a agropecuária e para o mercado sexual. Mato Grosso do Sul 
é o espaço do tráfico de pessoas – entrando, saindo ou passando por seu território.  
As políticas públicas relacionadas a essa problemática são desarticuladas. Além de as 
iniciativas políticas não serem resolutivas diante das situações, os homens traficados 
para as atividades de agricultura e pecuária, mulheres e travestis do mercado sexual 
não são destinatários das mesmas práticas de garantia de direitos, porque há juízo de 
valores morais que condenam o trabalho sexual. 

Palavras-chave: Tráfico de pessoas; Trabalho escravo; Tráfico de pessoas em Mato 
Grosso do Sul;Fronteira e tráfico de pessoas. 

Resumen 

La trata de personas siempre existió en todas las organizaciones societarias que 
tenemos registro desde la antigüedad. La finalidad principal siempre ha sido para el 
trabajo en condiciones de esclavitud. Trata de negros, de blancas y trabajo esclavo son 
tres temas que rara vez se unen mirando una lucha contra ese problema. En Mato 
Grosso do Sul, en las fronteras de Brasil con Bolivia y Paraguay, según tres estudios 
analizados, la trata de trabajadores y trabajadoras ocurre para dos propósitos básicos: 
agropecuaria y el mercado del sexo.Mato Grosso do Sul es el escenario de la trata de 
personas, que entran, salen o transitan por su territorio. Las políticas públicas 
relacionadas con esa problemática son desarticuladas.Además, no presentan solución 
a las diferentes situaciones.Los hombres, víctimas de trata, llevados para el trabajo en 
la agropecuaria, y las mujeres y travestis, también víctimas de trata, destinadas al 
mercado del sexo, no son destinatarios de los mismos derechos. Hay dictamen de 
valor moral que condena el trabajo sexual. 

Palabras claves: Trata de personas;Trabajo esclavo; Trata de personas en Mato 
Grosso do Sul; Frontera y trata de personas. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tráfico de pessoas é uma problemática existente em todas as sociedades e 
em todos os tempos históricos registrados, eclodindo como assunto a ser debatido 
pela política pública a partir do Palermo em 2000, quando os Estados-Nação passam 
a ter exigências de enfrentamento em acordação internacional. 

O Estado de Mato Grosso do Sul participou ativamente da pauta do 
enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, tendo dois colegiados importantes 
que são a Comissão Permanente de Fiscalização e Investigação das Condições de 
Trabalho e Trabalho Escravo, existente desde 1993 e o Comitê Estadual de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que atua desde 2002. A atuação desses dois 
colegiados ocorre por meio de diferentes atuações como: pesquisa, mobilizações, 
capacitações, visitas e, principalmente, incidência política. 

Este artigo, portanto, construído a partir de um sólido compromisso com 
esses colegiados tem por objetivo levantar, organizar e analisar os dados de 
pesquisas e levantamentos sobre tráfico de pessoas, cuja finalidade é para o 
trabalho, envolvendo Mato Grosso do Sul e suas fronteiras. 

A importância desta iniciativa trava-se no compromisso dos autores com a 
incidência nas políticas públicas, tratando de articular a temática do trabalho escravo 
e do tráfico de pessoas, dotando os colegiados de instrumentos científicos capazes 
de impulsionar as ações do seu cotidiano. Também reveste-se da justificativa de 
poder compilar pesquisas que foram realizadas e necessitam ser aproximadas em 
seus dados, sendo elas de amplo conhecimento tanto da comunidade científica 
quanto dos movimentos que estão vinculados a esses temas. 

A operacionalização metodológica para construção deste artigo ocorreu por 
meio das pesquisas e levantamentos da temática do tráfico de pessoas existentes no 
Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Comissão Permanente de 
Investigação e Fiscalização das Condições de Trabalho no Estado de Mato Grosso 
do Sul. Visando a contemplar a temática do trabalho, foram escolhidos três 
relatórios, sendo dois de pesquisa e um de levantamento de dados. Um dos critérios 
utilizados para inclusão escopa para este artigo é que tivessem foco na temática do 
trabalho escravo ou do tráfico de pessoas, com trato de regiões fronteiriças,  ou  
fizesse  ligação  com  elas  e  tivesse  o  caráter  de  investigação  com  dados 
primários. 

Os dados levantados e analisados tratam de: período da pesquisa; 
organizações envolvidas; pessoas em situação de tráfico; principais dados levantados 
na pesquisa/levantamento sobre Mato Grosso do Sul e suas fronteiras; e as 
finalidades do tráfico para trabalho. 

Os dados foram organizados de acordo com os itens selecionados e a análise 
feita a partir do conjunto de itens, compreendendo a problemática referente à 
fundamentação teórica anteriormente realizada e atualizada de acordo com os 
dados encontrados. 
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2 TRÁFICO DE PESSOAS – FRAGMENTOS HISTÓRICOS E A REALIDADE DE 
MATO GROSSO DO SUL 

2.1 FRAGMENTOS HISTÓRICOS E CONTEXTOS DO TRÁFICO DE PESSOAS PARA O 
TRABALHO 

O tráfico de pessoas é um assunto que tem eclodido como exigência aos 
Estados- Nação a partir da aprovação do Protocolo de Palermo em 2000. No entanto, 
não é um tema novo, tampouco mudou sua forma de atuação. Conforme afirma 
Oliveira e Faria (2007), esse é um dos assuntos quepermanece atual e com as 
mesmas finalidades, especialmente no que se refere ao trabalho. 

Nas sociedades greco-romanas, analisadas por Anderson (apud ROSSI, 2011), 
houve a escravidão antiga. Posteriormente ocorre o tráfico de pessoas pelo oceano 
Atlântico. A rota atlântica se caracterizava pelo comércio de escravizados/as 
negociados/as como mercadoria. 

Na Grécia, segundo Anderson (apudROSSI, 2011), o período da escravidão se 
prolongou nos séculos V e IV a.C., enquanto em Roma, com lapso temporal mais 
extenso, procrastinou entre os séculos II a.C. e II d.C. Muitos se encontravam na 
condição de escravos, entre outros tipos de servidão, porque estavam endividados e 
também em função de serem hilotas370.  

O  escravo,  na  opinião  de  Finley  (apud  ROSSI,  2011),  era  uma  
propriedade, pertencendo, portanto, a uma classe jurídica ao invés de classe social. 

Embora fosse possível fazer uma  divisão  entre  tipos  e subtipos  dentro  de 

uma hierarquia  da  escravização,  por exemplo,supervisor de um grupo de escravos, 
nos trabalhos involuntários não existia a possibilidade de classificar os escravos como 
classe social, apesar de muitos deles exercerem suas funções laborais próximas a 
trabalhadores livres. 

A  escravidão  antiga,  segundo  Alfoldy  (apudROSSI,  2011),  era  prática  
lícita.  Em Roma, o escravo estava sujeito ao poder do pai de família e tinha 
importante função social em razão de sua presença nos clãs patriarcais, exercendo 
suas funções, como agricultor ou pastor, nas propriedades familiares. Também era 
denominado servus ou mancipium(“propriedade”) e considerado inferior aos livres, 
pois, segundo a Lei das XII Tábuas, aquele que infligisse lesão a um escravo estaria 
obrigado ao pagamento do equivalente à metade em relação àquele que lesionasse 
um homem livre. 

A naturalidade da subserviência é analisada por Boétie (1997),que discute o 
motivo porque os escravos não se rebelaram contra os tiranos, suportando todos os 
tipos de violência, inclusive entregando suas vidas nas mãos dos dirigentes da 
guerra, sendo levados sem saber para onde iriam. O não-conhecimento ou o fato de 

                                                           
370

 “Em Esparta, escravo do Estado, que cultivava o campo” (HOUAISS; VILLAR, 2001, 
p.1532). 
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não terem vivido a liberdade impedem que os escravizados lutem por ela. No 
século XVI, em torno do decênio 1540-1550, registra-se que inicialmente a 
escravidão ocorre pela força, mas depois passa a ser vista de forma tão natural  que 
nem  o  escravo  se estranha dela e,  quando  libertado,  a falta que sente é da 
escravidão e não faz júbilo pela liberdade. 

No Brasil, mesmo depois da Lei Euzébio de Queiroz (1850), ocorreu tráfico 
negreiro. Após a chamada “libertação” (1888), embora houvesse leis proibitivas de 
comercialização de escravos, nenhuma política pública foi efetivada para garantia de 
direitos igualitários. Isso significa que, mesmo vivendo “sem donos”, as condições de 
trabalho foram de intensa exploração da mão de obra. Segundo Xavier (apud 
SIQUEIRA, 2008), sendo o últimopaís a abolir a escravidão e sem reconhecer os/as 
negros/as como cidadãos/ãs de igual importância com os brancos, o Brasil inscreveu 
relações escravagistas que permanecem até os dias de hoje como naturais. 

No caso do tráfico de mulheres para o mercado sexual, há registros em 
todas as épocas. Como afirma Ribeiro et al. (2008), citando diferentes autores, a 
origem étnica das prostitutas na Grécia e Império Romano era diversificada, assim 
como na Inglaterra, onde as mulheres eram trazidas dos Países Baixos. Na 
Holanda, século XVII, estavam as belgas, depois vieram as alemãs, que também 
estavam na França junto com suíças. De certa forma, o mercado  sexual  tinha  seu  
crescimento  nos  diferentes  momentos  de  desenvolvimento industrial. Nesse 
período, a “mobilidade das prostitutas” era de curta distância e tinha como uma 
das características a proximidade da língua. Exemplo disso é a presença forte de 
francesas, espanholas e portuguesas, especialmente nos portos. 

Nesse sentido, três aspectos são importantes. O primeiroé que, quando se 
trata de prostitutas escravas negras, praticamente é invisível a situação de 
prostituta. Sua condição de escravatura se sobrepõe à finalidade do tráfico. O 
segundo aspecto refere-se a não considerar o  tráfico  de  mulheres  brancas  para  a  
prostituição  como  problema  até  a  Convenção  de 

1904,queno  artigo  primeiro  impôs  que  “cada  um  dos  governos  contratantes  se  
obriga  a nomear ou designar uma autoridade encarregada a reunir todos os dados 
relativos ao aliciamento de mulheres, virgens ou não, com o fim de prostituí-las no 
estrangeiro”. Finalmente, o terceiro aspecto que se levanta é a divisão que se 
estabeleceu nos movimentos de enfrentamento, como também nas pesquisas entre 
as temáticas tráfico negreiro, tráfico de brancas e trabalho escravo, constituindo-se a 
partir daí em um conjunto de legislações de enfrentamento como se houvesse três 
assuntos distintos na política internacional. Atualmente, embora haja tentativas 
diversas, há um cisma persistente entre as temáticas dos trabalho escravo e do 
tráfico de pessoas, muito embora, cada vez mais se discutam de forma articulada. 

As mudanças no mundo, especialmente com o aumento dos processos 
migratórios, vão desenhar uma nova realidade na discussão sobre tráfico e migração. 
Como afirma Ribeiro et al.(2008), é a partir do século XX que se inicia uma nova 
configuração do mercado prostitucional na Europa, porque, com o aumento da 
mobilidade mundial e a feminização da migração, a presença de mulheres migrantes 
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vai definir uma nova constituição étnica naquele continente. No caso do continente 
americano, ao final do século XIX, há um processo de tráfico de brancas para o 
mercado sexual que dá origem às mobilizações europeias para enfrentar esse 
aviltamento que atinge “suas” mulheres. 

No Brasil, historicamente, todos os diferentes processos de tráfico de pessoas 
ocorrem: tráfico de homens e mulheres negros para a finalidade de trabalhos 
diversos, especialmente na agricultura e doméstico; tráfico de brancas para o 
comércio sexual desde a chegada dos europeus  e,  segundo  o  filme  Desmundo  
(2003),  tráfico  de  meninas  e  moças  brancas europeias, trazidas pela Igreja para 
casamento com os europeus que aqui viviam.No entanto, o país nunca teve atuação 
por meio de uma política pública para enfrentamento dessa expressão da barbárie. 

A temática do tráfico de pessoas somente há menos de dez anos começou a 
entrar no Brasil e ainda considerando-o como apenas uma vertente de “exportação” 
de gente para os países   desenvolvidos.   Esse   tipo   detráfico,   na   
contemporaneidade,   está   vinculado   à globalização  excludente,  na  medida  em  
que  “cada  vez  mais  as  riquezas  do  planeta  se concentram nas mãos de poucos, 
geralmente moradores das nações ricas, excluindo, mais que marginalizando, 
milhões de pessoas” (SIQUEIRA, 2008, p.4). Assim, quaisquer formas de pensar que 
não seja juntando todas as finalidades para as quais se traficam pessoas e 
relacionando com as causas mais globais, podem significar o não-enfrentamento 
desse problema. 

Em   relação   às   convenções   sobre   o   trabalho   (OLIVEIRA;   FARIA,   
2007),   é fundamental que haja aproximação entre o que já está conceituado 
referente ao trabalho forçado, considerando todos os tipos de trabalho, como está 
estabelecido nas convenções 29 e 

105 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Trabalho forçado é todo 
trabalho ou serviço que se impõe a alguém sob ameaça de punição e para o qual a 
pessoa em questão não se tenha oferecido voluntariamente. 

O  conceito  de  tráfico   de  gentemajoritariamente  foi  vinculado  à  
temática  da prostituição, como pode ser observado na definição do Protocolo de 
Palermo, ratificado pelo Decreto 5.017/2004 (BRASIL). 

A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o 
transporte, a transferência,  o  alojamento  ou  o  
acolhimento  de  pessoas,  recorrendo  à ameaça ou uso da 
força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao 
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos 
ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa 
que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A 
exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição 
de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho 
ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à 
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escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos (PROTOCOLO 
ADICIONAL..., 2000, art. 3-ain BRASIL, 2004). 

Percebe-se que nesse protocolo a maior ênfase foi dada às motivações do 
tráfico para o trabalho no mercado sexual. Está claro que há um conflito entre 
diferentes grupos no que se refere à prostituição, posto que aparece a expressão 
“[...]exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual”. 

Feministas que se organizaram visando a uma compreensão abrangente 
sobre as diferentes determinações econômicas, patriarcais e racializadas que fazem 
com que o tráfico de pessoas ocorra vão insistir que, mesmo em situação com 
diferentes vulnerabilidades, as mulheres traficadas têm fortalezas capazes de atuar 
frente à situação em que estão inseridas. “As  mulheres  não  podem  ser 
simplesmente definidas  como  vítimas  do  poder masculino terrível e paralisante 
ou como grupo homogêneo, [mas sim como] sujeitos atuantes, autodeterminados  e  
posicionados  de  maneira  diferente,  capazes  não  só  de  negociar  e concordar,  
mas  também  de  conscientemente  opor-se  e  transformar  relações  de  poder” 
(KEMPADOO, 2005, p.61-62). 

A ideia central de que no tráfico de pessoas há a “perda da condição 
ontológica de pessoa e passa a ser uma mercadoria” (SIQUEIRA, 2008, p.5) corrobora 
Scandola (2008), segundo a qual o tráfico é de uma mercadoria que produz 
mercadorias. O tráfico de pessoa se difere de outras formas de exploração, pois a 
mercadoria a ser comercializada e explorada é a pessoa, como também a sua força 
de trabalho. Essa dupla exploração sobre uma mercadoria que não tem fim, nem 
como pessoa e nem como força de trabalho, aufere lucros para além de outras 
formas de organizações capitalistas. 

Um dos pontos centrais para compreender o tráfico de pessoas no Brasil 
dessa forma é a escravocracia tatuada na cultura brasileira, aliada ao 
desconhecimento sobre a realidade do tráfico de pessoas. Diferentes iniciativas de 
organizações da sociedade nos anos 1990 foram importantes. A mobilização 
estratégica se encontrou com a demanda da Organização dos Estados Americanos 
(OEA)e foi construída a agenda da Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e 
adolescentes para exploração sexual comercial (Pestraf), considerada marco 
importante para o desvelamento da realidade e a construção da pauta dessa 
temática na política pública brasileira (IBISS-CO, 2002). 

2.2AS FINALIDADES DO TRÁFICO DE PESSOAS PARA O TRABALHO EM NOSSAS 
FRONTEIRAS 

As pesquisas acessadas para este artigo, tanto no Comitê Estadual de 
Enfrentamento ao  Tráfico  de  Pessoas  de  Mato  Grosso  do  Sul  quanto  da  
Comissão  Permanente  de Investigação das Condições de Trabalho e Trabalho 
Escravo, cujos levantamentos de dados ocorreram entre 2000 e 2012 foram: 

Pesquisa A – Pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins 
de exploração sexual na região centro-oeste, realizada entre os anos de 2001-2002, 
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demandada pela  OEA  e  pela  Comissão  Interestadual  de  Enfrentamento  à  
Violência  Sexual  contra Crianças e Adolescentes na Região Centro-Oeste (Circo). 

Pesquisa   B–   Impactosdo   setor   sucroalcooleiro   na   exploração   sexual   de   
crianças   e adolescentes em Mato Grosso do Sul, realizada entre 2009 e 2010, 
solicitada pelo Comitê Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  e  Defesa  dos  
Direitos  Sexuais  de  Crianças  e Adolescentes de Mato Grosso do Sul (Comcex-MS). 

Levantamento A:Arealidade dos homens retirados do trabalho escravo um ano 
depois: o caso das fazendas Bodoquena, Pitangueiras e Rosemary em Mato Grosso 
do Sul, entre os anos de 

2010-2012, a pedido da Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização das 
Condições de Trabalho no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Os primeiros dados demarcam que os relatórios estudados referem-se a 
demandas coletivas de organizações da sociedade e governo, ou seja, não se trata de 
pesquisa acadêmica com finalidade de titulação, mas com objetivos explícitos de 
pautar as políticas públicas. Os estudos tiveram o envolvimento de várias 
organizações, sendo seis organizações na Pesquisa A–Centro de Referência, Estudos 
e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria), Ministério da Justiça,Instituto 
Brasileiro de Inovações pró-Sociedade Saudável Centro-Oeste (Ibiss- CO),Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso (Cedca- 
MT),Cedca-GO (Goiás) e Circo –,seis na Pesquisa B– ComissãoPermanente de 
Investigação e Fiscalização das Condições de Trabalho no Estado de Mato Grosso do 
Sul,Comcex-MS, Ibiss-CO, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH-PR), Ministério Público do Trabalho(MPT 24ª Região), Escola de 
Saúde Pública – e três organizações no Levantamento A (Comissão Permanente de 
Investigação e Fiscalização das Condições de Trabalho no Estado de Mato Grosso do 
Sul, MPT 24ªRegião e Ibiss-CO). Essa presença de colegiados  públicos  tanto  na  
realização  da  pesquisa  quanto  na  demanda  demonstra significativo avanço no 
que se refere ao papel desses coletivos que, para além dos aspectos homologatórios 
ou fiscalizatórios, compreendem a necessidade de conhecer a realidade de forma 
mais complexa e permanente. 

Os dados sobre as pessoas traficadas denotam que se seguiu o padrão já 
estudado, ou seja, os homens jovens e adultos para os trabalhos na agricultura, 
pecuária e grandes obras de infraestrutura; as mulheres para os serviços do entorno 
das grandes obras, para o mercado sexual ou para os serviços de manutenção e 
limpeza. 

Na Pestraf  há a citação de jovens homossexuais masculinos, em via de 
transformação corporal para travestis que são traficados para centros urbanos 
maiores, onde, com intuito de conseguir o “novo corpo”, são submetidos a trabalhos 
domésticos forçados e mercado sexual para pagamento da dívida. Também foram 
encontrados homossexuais com diferentes papéis no setor sucroalcooleiro, não 
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tendo observado situações de tráfico. No Levantamento A foi encontrado um casal 
homossexual masculino em situação de trabalho escravo. 

A citação de adolescentes traficados ocorreu nos três estudos. Na Pestraf, 
meninas e meninos servindo ao mercado sexual, com aumento de casos em regiões 
fronteiriças e de turismo, no setor sucroalcooleiro, a invisibilidade de adolescentes e 
jovens locais no mercado sexual, pois o aliciamento ocorre por outros meios que não 
as tradicionais casas de prostituição. Por outro lado, há a presença de indígenas e 
paraguaias nas casas de prostituição do entorno das destilarias de álcool. No caso do 
Levantamento A, entre os 34 trabalhadores buscados, três adolescentes masculinos, 
o que denota que no trabalho escravo tradicional o aliciamento está se avançando 
para a população de jovens meninos. 

As cadeias produtivas que se utilizam do trabalho de pessoas traficadas 
identificadas nesses estudos são: açúcar/álcool, carne e grãos, especificamente no 
trabalho rural; turismo e o  mercado  sexual  como  cadeia  produtiva  em  si  ou  a  
serviço  das  demais.  É  importante salientar que as cadeias produtivas se valem do 
mercado sexual para manter aquietados os trabalhadores, ou como prêmio aos mais 
graduados, corroboram-se visando ao lucro, sendo combinadas entre si ou mesmo 
trabalhando juntas. Com isso, aumentam-se a produção e, portanto, o lucro, além 
da, na regra do atual modelo de desenvolvimento, concentração de riquezas.   Esse 
conluio entre as várias cadeias produtivas ocorre por imiscuição com a legalidade da 
atividade visível,festejada pelos gestores públicos e denominada des- envolvimento, 
a ilegalidade dos trabalhos mantenedores das cadeias produtivas e com o 
desrespeito aos trabalhadores, mesmo considerando as regras máximas de defesa 
do capitalismo, que seriam a venda livre da força de trabalho. 

No  caso  das  trabalhadoras  sexuais  maiores  de  idade,  há  uma  presença  
forte  de migrantes tanto na Pesquisa Aquanto na Pesquisa B. Essas pessoas têm 
diferentes graus em relação ao trabalho e às regras do mercado sexual, existindo 
situações de cerceamento da liberdade e cárcere por dívida, como também outras 
trabalhadoras sexuais que se organizam em grupo para atender ao mercado sexual 
no período da temporada do turismo ou em dias de pagamento nas 
usinas/destilarias. 

Nos três estudos fica explicitado que, no tráfico de trabalhadores para o 
trabalho na agricultura e pecuária, a migração ocorre internamente em Mato Grosso 
do Sul evinda de rincões de pobreza do Nordeste brasileiro. Em alguns casos, de 
locais próximos das fronteiras de países como Paraguai e Bolívia. No caso das 
migrações das mulheres e jovens homossexuais para o trabalho sexual, a demanda 
do mercado sexual é que vai definir quais mulheres e quais jovens serão aliciados, 
sendo que, no que se refere às jovens travestis, a saída dos seus territórios é 
decisiva no processo de transformação corpórea e de identidade de gênero. Em 
todos os relatos dos estudos, essas migrações ocorrem de forma permanente. Ou 
seja, os grupos migram diversas vezes com distâncias diversas e em busca de 
condições que não encontram em seus territórios de origem. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O tráfico de pessoas, inscrito na história como a mercantilização de humanos, 
sujeita homens, mulheres de diferentes idades e identidades sexuais ao trabalho 
escravo, a partir das vulnerabilidades de gênero, de raça e etnia, de geração, 
sobretudo de classe. 

As pesquisas mostram que o des-envolvimento ocorrido pelo avanço do 
capitalismo impõe cadeias produtivas que se valem das mercadorias humanas que 
produzem mercadorias lícitas e mantêm a acumulação do capital no processo de 
globalização que acentua as desigualdades e a concentração de rendas. 

A realidade das pessoas traficadas pouco ou nada muda com a intervenção da 
“libertação” de seus algozes, porque as mesmas estruturas que as escravizou são 
mantidas nos seus territórios de origem, passagem e destino. 

A vulnerabilidade imposta pelo preconceito na atividade sexual e na 
identidade de gênero diverso do sexo nascido discrimina sobremaneira jovens e 
mulheres envolvidos no mercado sexual, não garantindo seus direitos e tampouco o 
acesso às políticas públicas. 

O tráfico de pessoas mantém-se intacto mesmo com mais de uma década da 
Pestraf. O que mudou foi o conhecimento público sobre a existência desse 
problema. Por outro lado, deixando o Brasil de ser país de saída e tornando-se país 
de destino, urgem ações que possam captar esta nova demanda de política pública, 
que é a garantia dos direitos dos/as migrantes. 

Mato Grosso do Sulvive um aumento significativo dos movimentos 
migratórios, chegando e passando pelo estado. Bolivianos, paraguaios, peruanos e 
colombianos agora se juntam com grupos asiáticos que estão entrando no Brasil  
por Corumbá ou Ponta Porã, acrescidos dos haitianos que estão em busca de 
sobrevida. No entanto, ainda não existe no Brasil a ratificação da “Convenção dos 
direitos dos trabalhadores migrantes”, embora haja diferentes instrumentos 
internacionais de garantia dos direitos dos trabalhadores fronteiriços. Seria de bom 
tamanho que não houvesse a inércia das políticas sociais quando se trata de 
estrangeiros e de buscar suas missões institucionais para todos os trabalhadores, 
independentemente do trabalho que estão desenvolvendo. 

O tráfico de pessoas tem se demonstrado de forma mais evidente nas 
sazonalidades das diferentes cadeias produtivas, ou seja, nas temporadas turísticas e 
de pesca; na colheita de produtos agrícolas como sementes, mandioca, cana; na 
utilização de agrotóxicos e trabalhos braçais de manutenção das pastagens e, para 
trabalho temporário em atividades mais duradouras como a construção civil. Em 
todas elas o trabalho lícito e ilício que se complementam precisam de melhores 
estudos para compreender a dinâmica de aliciamento, alojamento, transporte e 
exploração mediante engano de brasileiros de diferentes regiões e de estrangeiros. 

Tanto as cadeias produtivas da carne, de grãos e de energia, que estão sendo 
mantidas em  crescimento  a  partir  de  somas  vultosas  do  Banco  Nacional  de  
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), quanto garantir condições dignas 
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de trabalho deveria ser função do Estado brasileiro. O tráfico de pessoas, 
persistente nesse modelo de desenvolvimento que expropria direitos econômicos, 
culturais, sociais e ambientais, é como se fosse não-radicado. Justifica-se na 
culpabilidade e vulnerabilidade individual das pessoas traficadas para não buscar as 
verdadeiras causas do problema. 

Uma política pública integral e complexificada de dar vazão às diferentes 
demandas para enfrentar o tráfico de pessoas precisa ouvir as pessoas traficadas, 
considerando suas fortalezas inclusive a partir da coragem que dispõem para 
colocar-se em busca de novos desafios do viver, buscar as causas estruturais que 
favorecem o tráfico e agir sobre elas, sob pena, se não fizer isso, de o seu 
enfrentamento ser apenas factual sem ir à busca da sua erradicação. 
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RESUMO 

O presente artigo demonstra elementos referentes ao processo histórico da utilização 
da mão-de-obra indígena nos três principais períodos da história brasileira: o colonial, 
o imperial e o republicano. O período colonial é marcado pela utilização de mão-de-
obra indígena de uma maneira compulsória, assim como o imperial e republicano, 
após a abordagem do contexto histórico da utilização de mão-de-obra irei concentrar 
as discussões sobre a utilização de mão-de-obra dos Gurani e Kaiowá em lavouras de 
cana-de açúcar para isso demonstro alguns dados colhidos em campo. A metodologia 
do trabalho consistiu em análise bibliográfica, pesquisa de campo e história oral.   
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 INTRODUÇÃO  

A análise contará primeiramente com uma abordagem diacrônica da utilização 
da mão-de-obra indígena nos três principais períodos da história o colonial, o imperial 
e o republicano, além disso, verifiquei como homens indígenas da Reserva Indígena de 
Amambai relatam suas experiências ao desenvolverem trabalhos em lavouras no corte 
da cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul.  

Seguido a abordagem voltada para o contexto histórico demonstro alguns 
dados colhidos em campo, na Reserva Indígena de Amambai de trabalhadores 
indígenas pertencentes às etnias Guarani e Kaiowá. Os Guarani e Kaiowá são os dois 
povos que em Mato Grosso do Sul, se comunicam mediante o idioma Guarani. 

O trabalho também concentra estudos referentes à situação que os 
trabalhadores do corte de cana-de-açúcar enfrentam, como os desgastes físicos, as 
longas jornadas de trabalho que se inicia na madrugada, entre outros fatores. Para 
finalizar chego a conclusão que sempre as populações indígenas serviram de mão-de-
obra barata para atender as indústrias e a lógica capitalista imposta pelo Estado 
Nacional. 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA UTILIZAÇAÕ DE MÃO-DE-OBRA INDÍGENA EM MATO 
GROSSO DO SUL  

 As análises abordadas a seguir demonstram a utilização da mão-de-obra indígena, nos 
período do Brasil colônia, império e república, posteriormente será descrito a partir de 
dados colhidos em campo algumas experiências de homens pertencentes às etnias 
Guarani e Kaiowá que residem na Reserva Indígena de Amambai e trabalham no corte 
de cana-de-açúcar.  

A utilização da mão-de-obra indígena dos Guarani e Kaiowá começa com os 
empreendimentos de colonização, a partir da vinda de espanhóis e portugueses para a 
América Latina. Ao chegarem ao continente Americano os portugueses mantiveram 
contatos com os autóctones, sobretudo os tupinambás, e não propriamente com os 
povos de Tronco Linguístico Tupi Guarani. Deste tronco daremos ênfase aos subgrupos 
Guarani e Kaiowá. 

 Os Guarani e Kaiowá foram descobertos para a etno-história segundo Meliá, 
somente no século XVIII, durante as demarcações de terras entre Brasil e Espanha, 
firmados entre ambos os países pelo Tratado de Madri. Esses povos viviam em uma 
grande porção de terras localizadas na região sul de Mato Grosso, atualmente Mato 
Grosso do sul e em terras do país vizinho Paraguai, neste sentido reforça Meliá: 

Fue em 1754, durante los trabajos de demarcación de limites 
para llevar a ejecución el tratado de Madri de 1750 entre España 
y Portugual, cuando se descubrió o se reencontro, si se quiere 
esos Guarani “infieles” precisamiente en la región cuyo hábitat 
retienen hasta hoy los Pai, es decir, em las cabeceras y curso 
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médio del Ypané, que em este texto se confunde con el 
Corrientes. (MELIÀ: GRUNBERG e F. GRUNBERG 1976, p.155) 

O Período Colonial caracterizou-se por uma intensa exploração da mão-de-obra 
indígena e um processo de aculturação371 sobre os Guarani e Kaiowá. Neste processo 
houve a atuação dos padres jesuítas que mantiveram contato com os indígenas 
denominados na época também de “los Itatines”, por ocuparem espaços em uma 
extensa porção de terra chamada de Itatin, “Los Itatin estuvieran em contacto com los 
“Cristiano” desde antes de la  fundación de Assunción em 1537”, (Meliá:1976, p.157). 
O contato dos indígenas habitantes de Itatin, do qual os Guarani e Kaiowá, que 
atualmente residem no Mato Grosso do Sul são descendentes, permitiu o 
estabelecimentos das reduções e missões, como as da Província de Itatin. Província 
esta que se localizava próxima de rios, segundo Meliá: 

[...] la compreende entre el rio Mbotetey al norte, que 
desemboca en el del Paraguay, que em los 20 grados de latitud 
austral y entre el Igaripá, que desemboca al sur en el mismo y a 
la cultura de 21 grados, algo más, de la misma latitud.Y hacia el 
poniente tiene el rio Paraguay, que corriendo de Norte a Sur lo 
baña. Por el Oriente la serrania de Jerez, ciudad antigua de los 
españoles,hoy destruída. Por el Norte llega hasta el famoso,lago 
Manioré.Y por el Sur lo Baña [...] (MELIÁ:1976, p. 159)  

Os jesuítas começaram as reduções dos Itatins em 1632, segundo Meliá (1976, 
p.156) nesses redutos os indígenas desenvolviam uma série de trabalhos dos mais 
variados tipos principalmente os relacionados à agricultura uma atividade muito bem 
desenvolvida entre eles, “La economia Pai es una economia de subsistência a base de 
agricultura” (Meliá:1976, p. 202).Como eram hábeis agricultores proviam os sustento 
dos membros das reduções. 

 Os Itatins que foram inicialmente conhecidos no período colonial como povos 
livres, posteriormente passaram a ser reduzidos em missões jesuíticas. Muitas vezes os 
mesmos buscavam as reduções como um fator de proteção, contra os bandeirantes, 
que se dirigiam do leste de São Paulo, até o Itatin para aprisionar índios para servir de 
mão-de-obra em lavouras de cana-de-açúcar. Além da atuação dos bandeirantes 
paulistas havia a ação dos encomenderos espanhóis. 

 Apesar dos indígenas às vezes buscarem as reduções hora como um fator de 
proteção, ou muitas vezes atraídos por presentes, nem todos os indígenas queriam 
viver nesses redutos tendo em vista que os padres jesuítas também exerciam 

                                                           
371

 Denis Cuche, no livro “A noção de cultura em ciências sociais” trata a respeito da aculturação, cuja 
palavra pode ser tomada como algo relativizado, no texto a mesma demonstra não propriamente uma 
sobreposição cultural, mais sim um sincretismo, uma vez que o indígena ao manter contato com o não-
índio ele não adquire todos os elementos da cultura do outro e nem perde totalmente a própria cultura. 
CUCHE, Denys. A Noção de cultura nas Ciências Sociais. EDUSC. 2002.p.120. 
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atividades de dominação e sobreposição cultural 372, pois um dos principais intuitos 
deles era a catequização dos indígenas. Fato este que ia contra a lógica cultural373 dos 
mesmos, principalmente em se tratando de questões voltadas para o ensinamento de 
práticas religiosas proveniente do cristianismo. Muitos indígenas queriam viver 
segundo os seus costumes e assim alguns chegavam a evadir-se das reduções.  

As reduções foram alvos por parte dos bandeirantes portugueses e 
encomenderos espanhóis, que invadiam as reduções e capturavam os indígenas. Estas 
capturas ocorreram nas reduções em Itatin, principalmente na de Santiago de Jerez, 
totalmente destruída pelo bandeirante Raposo Tavares, ressaltando o que Meliá 
pontua: 

 [...] la reducción y aglomeración en pueblos no hizo sino facilitar 
la captura de los Guarani por los paulistas.Durante médio siglo la 
historia de lãs reducciones del Itatin se confunde con la historia 
de los ataques de los paulistas sobre ellas, y lãs ambiciones 
encomenderas de los adunceños, [...](Meliá,G. GRUNBERG e F. 
GRUNBERG:1976, p.163) 

As invasões nas reduções de Itatin levaram ao fim das missões e causaram uma 
grande diminuição das populações indígenas que viviam nesses redutos. Nestas 
invasões alguns acabavam sendo mortos ou capturados para servir como mão-de-obra 
escrava em outros Estados. Aqueles que conseguiam fugir se retiravam dos lugares 
que habitavam naturalmente junto aos rios, como o caso do Rio Paraguai que ficou 
completamente despovoado, sendo ocupado posteriormente pelos Mbayá. 

Os Guarani e Kaiowá buscavam cada vez mais residir em matas fechadas 
próximos a montes, sendo por isso segundo (Meliá: 1976) considerados de 
“monteses”. Porém nem toda a ameaça a essas duas etnias estava centrada nos 
encomenderos hispanos, nos bandeirantes portugueses e nos jesuítas. Havia ainda as 
ameaças de outros grupos étnicos, “... el empuje guaycurú, las incursiones 
bandeirantes-tupies y la inquietudes tribales ....” (Apud. Brand. SUSNIK:1965, p.40). As 
interferências externas os povos Guarani e Kaiowá configuraram uma sobreposição 
cultural, tendo em vista que muitas das práticas de relações sociais374 impostos eram 
opostas à lógica de vivência estabelecida pelos mesmos. 

Os Guarani e Kaiowá que resistiram à presença dos colonos durante o período 
colonial, por se refugiarem em matas e morarias durante o Período do Brasil Império 

                                                           
372

 Essa sobreposição cultural deve ser entendida de forma sincrética, ou seja, ao estar diante de uma 
cultura diferente os Guarani e Kaiowá, acabam adquirindo alguns elementos das culturas do não-índio, 
porém mesmo assim m ele não deixam de ser índio, ou perdem totalmente suas respectivas práticas 
culturais. 
373

 Laraia, no livro “Cultura um conceito antropológico”, estabelece que cada cultura tem uma lógica 
própria uma vez que, segundo esse autor “Todo sistema cultural tem sua lógica própria e não passa de 
uma ato de etnocentrismo tentar transferir a lógica de um sistema para outro”(Laraia, p. 90. 1997) 
374

 As relações sociais acima podem entendidas como a série de ações que os povos indígenas , 
espanhóis e os portugueses desenvolviam juntos, nas praticas cotidiana, nas reduções, no trabalho de 
canaviais, entre outros. 
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se viram novamente diante de uma ameaça, a Guerra entre a Tríplice Aliança e 
Paraguai, ou a “Grande Guerra” considerada dessa forma por muitos, por ser o maior 
confronto armado na América Latina. Esse conflito fez com que muitos indígenas 
perdessem a vida nos campo de batalhas, além da intensificação de contatos com 
outros grupos étnicos, sobretudo os não-índios, como estabelece Cáceres: 

Com a Guerra do Paraguai (1865-1870) o contato foi sendo 
intensificado às especulações sobre as terras dos Sul de Mato 
Grosso eram grandes e os indígenas dessa região tiveram os 
primeiros impactos sobre a posse das terras, pois teriam que 
começar a dividir o seu território com as novas frentes 
ocupacionais. (CACERES: 2008, p.16) 

Com o fim da Guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, houve a necessidade 
da demarcação de novos limites de fronteiras. Entre a comissão, que concluiu os 
trabalhos em 1874, estava o aprovisionador Thomas Laranjeira, que ao andar em 
terras sul-mato-grossense verificou uma grande quantidade de ervais nativos, e muita 
mão-de-obra que poderia ser usada. Sabendo da importância e da alta demanda dos 
países americanos que consumiam erva-mate, o mesmo conseguiu uma concessão 
para a exploração dos ervais, fundando assim a Companhia Mate Laranjeira, como 
estabelece Brand: 

Em 1882, através do Decreto de n° 8799, de 9 de dezembro, 
Laranjeiras obteve do Governo Federal o arrendamento das 
terras da região para a exploração da erva-mate nativa, porém 
sem o direito de impedir a colheita da mesma erva por parte dos 
moradores locais. Em 1892, fundou a Cia Matte Laranjeiras, 
resultante da composição com os Murtinho. (BRAND: 1997, p.60) 

A concessão estabelecida à “Companhia Matte Laranjeiras atingiu em cheio o 
território dos Kaiowá e Guarani”, segundo Brand (1997 p. 62), uma vez que os ervais se 
localizavam nas terras dos mesmos.  

Os grupos étnicos Guarani e Kaiowá que já vinham mantendo um contato com 
outras etnias desde o período colonial e desenvolvendo trabalho muitas vezes de 
caráter escravo, ora trabalhando para os criollos, descendentes direto de espanhóis, 
ou vivendo em reduções, passaram a ser fonte de mão-de-obra nos ervais da Cia 
Laranjeira. 

Embora a mão-de-obra amplamente predominante nos ervais 
tenha sido a paraguaia, ocorreu, em várias regiões, o 
engajamento de índios Kaiowá/Guarani na exploração da erva-
mate. Isto em regiões densamente povoadas por aldeias Kaiowá, 
tais como Caarapó, Juti, Campanário e Sassoró (Porto Sassoró) e 
outras (BRAND: 1997 p.62). 

  O trabalho nos ervais alterava muito à lógica cultural dos Guarani e Kaiowá, 
pois uma das principais formas de organização social dos mesmos era em torno das 
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famílias extensas, sobretudo dos Guarani/Kaiowá, denominados no Paraguai de Pai-
Tavyterã: 

 Lãs bases de la vida social pai se encuentran em sus relaciuones 
familiares, que se entienden más allá de la família nuclear, por la 
cual lo llamamos família extensa (xejehúvy, xeñemoña).Ella 
incluye a los parientes sanguineos, políticos y adoptivos, dentro 
de uma concepcion bilateral de parentesco.(MELIÁ, G. 
GRUNBERG e F. GRUNBERG:1976,  p. 220) 

O trabalho que os Guarani e Kaiowá desenvolviam na Cia Laranjeiras acabava 
alterando de certa forma a vivência dos mesmos que deixavam as suas famílias 
extensas para passarem dias trabalhando longe. Isso afetava as estruturas 
inconscientes estabelecidas pelo grupo, tais como todos os significados culturais que 
compõe as crenças em vários deuses, as festas, as comidas tradicionais e a educação 
das crianças.  

A família extensa quando pensada em uma amplitude maior que vai além da 
nuclear forma um te’y (parentelas), pensada nesse trabalho através do que Levi 
Marques estabelece “na literatura antropológica, instituições semelhantes ao te’vy são 
descritas como a extend family (PEREIRA: 2004 p. 84), que podem assumir outras 
definições tais como um grupo, uma família extensa por consanguinidade e o grupo 
doméstico. Porém se analisarmos um te’vy, pensando o significado de um grupo como 
os dos Kaiowá, este irá significar “parcialidade”, além de religião. (Meliá: 1976 p.190).  

O serviço desenvolvido pelos Guarani e Kaiowá nos ervais da Cia Laranjeiras 
causava alguns impactos no que diz respeito às parentelas. As parentelas eram 
enormes e chegavam a ter mais de cem membros que são pensadas em um contexto 
mais amplo que a família extensa. Estas parentelas podem ou não se organizar em 
laços de consanguinidade em torno do fogo doméstico, em que os participantes do 
mesmo mantêm relações de reciprocidade, conforme observa Pereira: 

O fogo constitui a unidade sociológica mínima no interior do 
grupo familiar extenso ou parentela, composta por vários fogos, 
interligados por relações de consangüinidade, afinidade ou 
aliança política. O pertencimento a um fogo é pré- condição para 
a existência humana entre os Kaiowá. O fogo prepara os 
alimentos, protege contra o frio e em torno dele as pessoas se 
reúnem para tomar mate ao amanhecer e ao anoitecer. Para o 
Kaiowá, é impensável a condição de saúde física e estabilidade 
emocional fora da sociabilidade livre e descontraída que ocorre 
no círculo de parentes próximos. No fogo deve prevalecer a 
amabilidade, as pessoas devem se sentir confortáveis e a 
vontade umas com as outras, quando isto não ocorre o fogo se 
dissolve. (PEREIRA: 2004 p.51, capítulo: 02) 

 Esses aspectos de organização social dos Guarani e Kaiowá em torno do fogo 
doméstico permitem os mais consideráveis laços de sociabilidade dos indivíduos 
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dentro de suas comunidades acabavam/acabam sendo ameaçados pela saída dos 
homens do lado de suas famílias extensas para irem trabalhar nos ervais, ou mais 
atualmente nas destilarias de álcool. Segundo Pereira à organização em torno do fogo 
ocorre também na conjugalidade, pois um fogo para ser coeso é necessário a presença 
do homem e da mulher. 

O núcleo central de um fogo doméstico é o casal em torno do 
qual se reúnem os filhos e agregados. Portanto, o fato fundador 
de um fogo é uma relação de conjugalidade, da qual depende 
sua existência: a separação do casal implica a dissolução do fogo 
e a dispersão dos seus integrantes por outros fogos relacionados. 
Deduz-se daí a grande importância da estabilidade conjugal: 
embora pouco efetivada, ela é fundamental para a articulação 
das unidades sociológicas de maior amplitude (PEREIRA: 2004 p. 
54. capitulo: 02) 

O trabalho nos ervais além de ser uma ameaça a lógica cultural dos Guarani e 
Kaiowá, era degradante, pois os indígenas saiam dos arredores de Dourados, Ponta 
Porã e  Amambai, em direção aos pontos de beneficiamentos e aos portos de 
embarque da erva mate. Esse percurso longo era realizado com pesados fardos de 
erva-mate-laranjeira transportados nas costas pelos Guarani, Kaiowá e paraguaios.  

Além de o trabalho ser muito degradante, os Guarani e Kaiowá, sofriam duras 
repressões. Se fugiam eram capturados, muitas vezes mortos, como afirma um 
indígena no qual Brand cita em seu trabalho: “quando fugiam alguns índio do serviço 
dele, da Companhia, aí mandava.Tem como é pistoleiro e mandava o pistoleiro atrás. 
Se acha mata e deixa lá”(BRAND. Apud, ARRUDA:1989, p.169).  

 A fuga dos locais de trabalho nos ervais muitas vezes devia-se ao fato dos 
Guarani e Kaiowá não conseguirem pagar as dívidas que estabeleciam com a 
Companhia Matte Laranjeira, tendo em vista que o trabalho na Cia Laranjeira foi à 
primeira forma de atividade remunerada da qual os indígenas se inseriram.  

O suposto trabalho assalariado que os Guarani e Kaiowá recebiam da Cia 
Laranjeira na maioria das vezes era pago em alimento, que os indígenas recebiam 
antes de começar as suas atividades, com isso os mesmos acabavam se endividando. A 
fuga era a forma do trabalhador da Cia Matte Laranjeiras se livrar da escravidão 
(BRAND: 1997 p. 68) nas vendas existentes na fazenda Campanário. Segundo Brand, os 
trabalhadores da Companhia pegavam esses mantimentos e acabavam nunca 
conseguindo se livrar da dívida, por isso muitos se evadiam dos ervais. A esse respeito 
ressalta Brand que: 

O trabalho na coleta da erva mate emerge claramente como a 
única alternativa de trabalho ‘assalariado’ e que as aldeias 
localizadas em regiões com ervais nativos enganjaram-se 
amplamente nesta tarefa, atraídos pelos bens que a Cia Matte 
Laranjeiras oferecia: roupas e ferramentas. Consta que Thomas 
Laranjeiras, ‘com a descoberta de novos ervais’ resolveu 
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introduzir os ‘bugres mansos e de bom trabalho’ na extração da 
erva. (BRAND: 1977, p.64). 

Umas das características do Estado Republicano Brasileiro era a implementação 
dos ideais positivistas que fermentavam no mundo europeu no século XVIII. Nestes 
ideais visavam à aplicação de leis que pudessem levar a ordem e progresso, ou seja, 
tornar a população civilizada e evoluída aos moldes de países europeus.  

A ideologia positivista encontrou seus adeptos no Brasil, o que fez com que 
durante o período republicano houvesse a criação do Serviço de Proteção ao Índio (S. 
P. I) em 1911. O SPI possuía o intuito de tutelar os indígenas e torná-los civilizados, 
somente assim os mesmos seriam “verdadeiros cidadãos” brasileiros, se assemelhando 
ao modo de viver do não- índio o que os tornariam trabalhadores nacionais, segundo 
Lourenço:  

O serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores 
Nacionais (SPILTN), foi criado pelo decreto n°8072, de 20 de 
julho de 1910, o qual aprovava seu primeiro regulamento no 
âmbito do Ministério da Agricultura, indústria e Comércio 
(MAIC). Em 1911, o órgão sofreu algumas reformulações, 
voltadas para garantir um tratamento diferenciado para as 
populações indígenas, mas somente em 1918 o serviço de 
localização de trabalhadores nacionais foi transferido para outra 
competência. (LOURENÇO: 2008, p. 24.) 

O SPI era um órgão do governo, cuja função era tutelar as populações 
indígenas. O processo de atuação do mesmo foi voltado para atender os interesses do 
Estado Republicano, que tinha como objetivo tornar os indígenas homens civilizados 
para servirem de mão-de-obra nas nascentes indústrias do Estado Nacional. Inicia-se 
nesse período a política de territorialização cujo agente atuante principal foi o SPI, que 
posteriormente em 1967 foi extinto e em seu lugar crio-se a Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI). Após a criação do SPI, algumas reservas foram criadas: 

...entre os anos de 1915 a 1928 são demarcadas, oitos reservas 
de terras destinadas aos Kaiowá e Guarani.São criadas as 
reservas de Amambai(Benjamin Constant), de 
Dourados(Francisco Horta) e de Caarapó(José Bonifácio), todas 
inicialmente com 3.600 ha cada uma. Vem a seguir a demarcação 
das reservas de Ramada ou Sassorá, Porto Lindo ou Jacare’y e 
Taquapery, todas com 2.000 ha.(BRAND. 1997) . 

As novas formas de territorialização configuraram-se na retirada das 
populações indígenas dos lugares que ocupavam que eram suas aldeias tradicionais e 
os colocaram em reservas próximos às cidades para que os indígenas adquirissem o 
modo de vida do não-índio. Porém as reservas não eram, ou são os verdadeiros tekoha 
dos mesmos, o que acabou/acaba modificando a vivência dos Guarani e Kaiowá. Fato 
que levaram muitos a buscarem novas formas de reorganização para sobreviverem. 
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Esta situação se opõe ao que Brand alega, que as populações dentro da reserva são 
inviabilizadas de manterem seu modo-de-ser:  

Que o processo de confinamentos nas Reservas e a 
correspondente perda de inúmeras aldeias vem invialibizando o 
seu modo-de-ser específico e tradicional.É na aldeia, enquanto 
tekoha(teko=modo-de-ser e há=lugar onde), que os 
Kaiowá/Guarani vivenciam e atualizam este seu modo-de-ser 
(BRAND:1977, p.08) 

A palavra Tekoha, transmite a ideia de espaço geográfico habitado pelos 
Guarani e Kaiowá. Dentro desses espaços a vida é possível, porém somente quando os 
mesmos apresentam as condições ideais e indispensáveis a manutenção da ordem 
social do grupo, o que irá configurar as características do modo-de-ser dos Guarani/ e 
Kaiowá, ou seja o Ñande reko(ñande=nosso reko= jeito de viver). 

O ñande reko constitui o jeito de viver dos Guarani e Kaiowá no coletivo. Essa 
vivência estabelecida na coletividade do grupo provém de uma série de estruturas 
menores que permeiam o inconsciente dos membros do grupo até atingir a 
representação da coletividade que é o ñande reko. Essas representações menores 
formaram a identidade própria do grupo, e giram em torno do teko:  

La palabra teko, como en la lengua que registro Montoya(Tesoro, 
i.363 y), sigue entre los Pai portadora de siginificados multiples: 
modo de ser, modo de estar, sistema, ley, cultura, norma, 
comportamiento, hábito, condición, costumbre....Los valores 
semânticos de esta palabra vienen determinados por la 
adjetivación especifica que receben. Del analisis de textos 
expressiones em los cuales ocurre el concepto de teko, parecen 
resultar estos valore según el seguiente paradigma: (MELIÁ, G. 
GRUNBERG e F. GRUNBERG:1976, p.186) 

A palavra teko irá passar por outras subdivisões constituindo o teko katu, teko 
marangatu e teko porã. O teko katu é composto por leis e normas, reconhecidos pelos 
próprios Pai em uma espécie de abstração uma vez que as mesmas se encontram no 
consciente dos indivíduos pertencentes ao grupo375.O teko marangatu é caracterizado 
pelo modo de ser identificado em crenças, valores, em que se mantém o culto e 
respeito aos deuses, e por último temos o teko Porã , marcado por um alto nível de 
normas e valores, a fusão das palavras teko, comentada acima irão compor o ñande 
reko:  

El ñande reko frente a outro tipo de teko tiene em cierta manera 
las características de uma cultura nacional. Ñande reko pone de 
relieve este aspecto de diferenciación cultural, que inclue um 

                                                           
375

 As normas sociais existem concretas no consciente do grupo, as regras de como ser, de como agir em 
determinada situação todos sabem, mais elas não estão escritas, como as nossas leis que são reunidas 
na Constituição Federal. 
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tipo especial de organización social, uma lengua y lenguaje 
próprio (com sus formas peculiares de pensamiento y de 
simbolización), uma religión tradicional, uma economia especial, 
etc. Todo ello permite contraponer el ñande reko a cualquier 
outro tipo de teko que no sea este, el ñande reko hace que el Pai 
se considere se sienta, se piense y se diga diferente. Siendo el 
ñande uma forma coletiva inclye, inplicitamente, socialización e 
historicidad.Esta historicidad a su vez es la condición de 
possibilidad de la alteridad sentida como tal, al entrar em 
contactos y conflitos com otros grupos étnicos.(MELIÁ:1976. 
p.189) 

O ñande reko como uma identidade que ocorre no coletivo é fundamental para 
a organização dos Guarani e Kaiowá, porém com a forma de territorialização que eles 
se encontram, os mesmos estão sujeitos a interferência de outras culturas como a do 
não-índio. 

A interferência de outras etnias faz com que os Guarani e Kaiowá encontrem 
dificuldades em estabelecer as relações sociais que envolvem os três teko, que são: as 
leis, as normas e os arcabouços religiosos que existem no inconsciente do grupo. 

O Estado Novo inicia-se em 1939-1940, momento este em que Getulio Vargas 
ascende ao poder da República Federativa do Brasil. Com o Estado Novo iniciou à 
marcha para Oeste, que atingiu diretamente a comunidade indígena com a expulsão 
dos Guarani e Kaiowá de suas terras. O local até então ocupado por esses índios 
passaram a ser demarcados para a formação das Colônias Agrícolas Nacionais, como a 
Colônia Agrícola de Dourados. 

A partir da vinda das Colônias Agrícolas e também das Frentes Ocupacionais 
que formaram extensos latifúndios, os indígenas perderam de forma dramática as suas 
terras. Muitos iam para as reservas por considerar que no momento a vida nas 
mesmas seria mais adequada. Nesse período foram criadas várias reservas, dentre elas 
a Benjamim Constant, nome dado a Reserva Amambai no ato de sua criação: 

Possui título de propriedade registrada no cartório de registro de 
imóveis as folhas 54 livro n° 3. Numero de ordem de transcrição 
anterior a 274, de 7 de junho de 1965, com 3.600 há, no Cartório 
do primeiro Oficio, comarca de Amambai.O referido titulo de 
propriedade foi expedido pela Diretoria de Terras e Obras 
Publicas, em Cuiabá, em 23/03/1940.( Cáceres. Apud 
MONTEIRO,Maria Elizabeth Brês;Rio de Janeiro,Museu do 
Índio.2003) 

Os Guarani e Kaiowá estabelecidos por esse novo processo de territorialização, 
dentre eles os da Reserva Amambai, passam atualmente por um processo de 
reestruturação social e cultural para assegurarem à sobrevivência. 
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 As novas estratégias desenvolvidas pelos Guarani e Kaiowá se deve ao fato da 
reserva ser pequena e a população enorme, chegando a oito mil seiscentos e trinta e 
nove habitantes, segundo dados fornecidos pela FUNAI em dois mil e dez. Esse 
processo faz com que haja uma escassez de caça, de pesca e de frutos para as coletas. 
Além disso, as plantações nem sempre são suficientes para prover o sustento das 
famílias extensas. Todos esses fatores fazem com que os homens de etnia Guarani e 
Kaiowá sejam colocados diante de alternativas como buscar trabalho fora das reservas 
para prover o sustento de suas famílias extensas, geralmente nas destilarias, nas 
fazendas que produzem carvão, ou arrancar pragas nos pastos de fazendas aos 
arredores da reserva. 

          A saída do homem de dentro da reserva configura uma nova maneira do grupo se 
estruturar socialmente e culturalmente tendo em vista a territorialização que os 
Guarani e Kaiowá se encontram atualmente. Com a saída dos homens para trabalhar 
fora da reserva às mulheres acabavam ficando um longo período de tempo sozinho.  

2.1 DE MADRUGADA TUDO COMEÇA E AO RAIAR DO DIA O SUOR JÁ ESCORRE NA 
TESTA   

 

Sempre tive interesse em estudar a utilização da mão-de-obra indígena dos 
Guarani e Kaiowá da Reserva Indígena de Amambai, tendo em vista os muitos 
comentários que escuto em relação aos mesmos, pois estes são vistos como 
preguiçosos, traiçoeiros e que não gostam de trabalhar, porém este fato parte de 
concepções etnocêntricas e do desconhecimento de muitas pessoas da sociedade 
amambaiense que apesar de estarem tão próximos dos indígenas geograficamente.  

 O meu interesse em realizar uma reflexão relacionada à utilização de mão-de-
obra indígena aumentou, quando em um dia pela manhã acordei mais cedo que o 
habitual para viajar, ao pegar a avenida principal de minha cidade, me surpreendi com 
a passagem de quatro ônibus branco, no momento não consegui identificar de onde 
eram, só posteriormente tomei conhecimento que se tratava de ônibus que levam os 
trabalhadores rurais, para o corte de cana-de-açúcar e que esses trabalhadores na 
realidade eram indígenas. 

 O trabalho nas lavouras de cana-de-açucar se inicia quando o dia ainda está 
longe de vir, para o indígena que reside na Reserva Indígena de Amambai ele tem que 
acordar muito cedo, o dia em que avistei o ônibus era na realidade quatro horas da 
manhã, certmanente para estarem ali os indígenas levantaram uma duas da 
madrugada, pois muitos residem em áreas mais afastadas do centro da reserva e tem 
que se deslocar para as áreas centrais a pé, de bicicleta, moto, ou carro, após esse 
deslocamento todos se reúnem para pegar o ônibus. 

 O fato de eu ver esses trabalhadores seguindo para as lavouras de corte de 
cana-de-açúcar me chamou muito a atenção, como já me interessava sobre essa 
temática, decidi ir a campo e entrevistar alguns homens que trabalham nesse tipo de 
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atividade. As usinas que mais levam indígenas para trabalhar da Reserva Indígena de 
Amambai são as de Nova Andradina, Sidrolândia e Caarapó.   

Ao ir a campo, conversei inicialmente com o capitão e pedi algumas 
informações sobre quem eram os homens que trabalhavam no corte de cana-de-
açúcar e onde residiam, ele me informou, mais ao chegar às casas, tive contato apenas 
com as mulheres tendo em vista, que os homens não se encontravam, pois estavam, 
no corte. 

 Naquele dia conversei apenas com as mulheres e obtives alguma informações 
em relação a pagamentos e como elas vivem na reserva quando os homens não se 
encontram, geralmente quando o marido trabalha a mulher acaba ficando em casa 
cuidando dos filhos, para suprir as necessidades de alimentos elas tendem a comprar 
fiado em mercearias existentes próximas a reserva, ou em mercados da cidade, 
geralmente essas mercearias e mercados vendem os produtos superfaturados, ou seja, 
a um preço muito maior do que seria o normal. 

 Voltei a campo em outra ocasião e pude encontrar os homens que trabalham 
nas destilarias geralmente quem reúne o pessoal é o cabeçante, que na Reserva 
Indígena de Amambai se identificava como o Xavante, ele era o responsável pelos 
funcionários que levava para trabalhar nas lavouras de corte de cana-de-açúcar. 

 O Xavante é quem traz os vales de compra dos homens para as mulheres irem 
ao mercado. Geralmente, quando os homens saem para trabalhar fora, elas ficam em 
casa com os filhos e nem sempre, dispõem de um trabalho formal, ou até mesmo 
informal, pois as atividades remuneradas que garantem um trabalho formal, com 
carteira assinada e direito trabalhista são muito poucos dentro da Reserva. 

O trabalho remunerado e formal dentro da Reserva são geralmente cargos a 
serem ocupados nas escolas e postos de saúde. Como a maioria não tem uma 
formação superior, ou não sabem ler, acabam não conseguindo trabalho e as vagas 
principalmente para professores acabam sendo ocupadas por não índios.    

Segundo o Xavante, a usina onde eles trabalham é a de Nova Andradina. Na 
versão dele as empresas não querem dar serviço para os índios, a não ser nas usinas, 
por isso eles têm que buscar esse trabalho muitas vezes longe do lar.  

Devido à extensão territorial da Reserva eles não conseguem prover o sustento 
da família que muitas vezes é extensa, tendo em vista que o espaço para plantação é 
pouco. Além disso, as terras que os mesmos dispõem, pouco produz devido ao 
desgaste e a qualidade do solo, se plantam milho, o milho não cresce, ficam pequenos. 
Por isso os indígenas acabam desistindo de suas lavouras e buscando trabalho fora e 
até mesmo porque eles não conseguem prover o sustento somente com o que tem 
dentro da reserva. O Xavante é pedreiro e muitas das casas da reserva foi ele quem 
construiu, mas na cidade não consegue serviço.  

Segundo ele, o mesmo possuía uma lavoura grande, comprava os produtos, 
como adubos e sementes da Cerealista Bonfin. Após o fechamento da cerealista, 
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surgiram cooperativas maiores, as quais não fornecem esses produtos aos índios, uma 
vez que exigem documentos de posse da terra.  

Segundo ele, as pessoas que vivem na beira da estrada perto de Ponta-Porã, 
conseguem terra após ficarem debaixo de uma barraca e logo tem suas terras e 
recebem benefícios de incentivo à produção e o índio não. 

 O Xavante explicou como se estabelece as relações de gasto do dinheiro que os 
indígenas recebem do serviço da usina. Segundo ele, antes dos indígenas partirem, os 
homens vão ao mercado com um vale e retiram uma garantia de comida para as suas 
esposas no valor de cento e cinquenta reais. Porém, muitas vezes acabam consumindo 
além desse valor, logo após uns dias começam a pegar novos vales para o sustento da 
família. Alguns indígenas se endividam no mercado, e muitos afirmam que os 
mercados exercem cobranças indevidas. 

 Devido à ausência dos homens na Reserva, as mulheres precisam assumir o 
cuidado da casa. Elas passam a serem responsáveis pelos filhos, além disso, como o 
Xavante comentou acima, os mercados da região exploram os indígenas. Se estes são 
aposentados, o cartão de benefícios deles fica retido no mercado. Com isso, os 
mesmos nem retiram seu dinheiro e no caso dos que vai às usinas, o preço das 
mercadorias é abusivo. Em alguns casos o que eles ganham fica nesse comércio. Para 
prover um pouco mais de mantimentos, as mulheres se dedicam às roças e também à 
criação de animais. Por isso, elas acabam sendo muito importantes na reprodução e 
manutenção da vida social dentro do atual processo de territorialização, que exige 
uma nova reorganização social o que afeta a vida dos mesmos e as configurações de 
gênero. 

 O trabalho no corte de cana-de açúcar é muito degradante como podemos 
observar, pelo relato que estabeleci no início os trabalhadores tem que deixar suas 
residências altas horas da madrugada realizar um percurso, às vezes de duas a três 
horas até o local de trabalho. 

 Os Guarani e Kaiowá saem altas horas da madrugada para trabalharem, esse é 
o momento em que a jornada de trabalho que chega a quase onze horas diárias 
começa, quando é o raiar do dia o suor já escorre na testa desses trabalhadores devido 
ao esforço físico que realizam ao cortar a cana-de-açúcar.  

 Ao chegarem às lavouras os trabalhadores iniciam a jornada de trabalho, como 
ganham por produtividade, a tendência é que estes tendem a buscar cortar uma 
grande quantidade de cana-de-açúcar que será computado no valor que estes irão 
ganhar, geralmente para saber quanto os funcionários cortaram é necessário realizar a 
pesagem da cana-de-açúcar. 

 Os trabalhadores tendem a cortar cerca de 10 a 15 toneladas diárias de cana-
de-açúcar, porém nem sempre estão presentes durante a pesagem da mesma, ao 
trabalhar no corte, muitos estão sujeitos aos desgastes físicos, por realizam muitos 
movimentos, com o braços e tendem a flexionar as pernas, além disso carregam as 
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canas no ombro as vezes quinze quilos, com isso a vida útil dos mesmos tendem a ser 
menor, devido a propensão de atingirem a exaustão. 

Um trabalhador que corta 12 toneladas de cana, em 
média, por dia de 

trabalho realiza as seguintes atividades no dia: caminha 
8.800 metros; 

despende 133.332 golpes de podão; carrega 12 toneladas 
de cana em montes de 15 kg, em média; portanto, faz 800 
trajetos e 800 flexões, levando 15 kg nos braços por uma 
distância de 1,5 a 3 metros; faz aproximadamente 36.630 
flexões e entorses torácicos para golpear a cana; perde, 
em média, 8 litros de água por dia, por realizar toda esta 
atividade sob sol... (Alves. Apud. Brand. 2006 p. 96): 

 

Além dos aspectos relacionados aos desgastes físicos sofridos pelos 
trabalhadores, outros elementos tendem a contribuir com isso como: a fuligem das 
queimadas das lavouras que se alojam nos pulmões, a roupa muito quente, as botas e 
o uso de agrotóxicos e pesticidas, que são passados nas lavouras. 

 Os indígenas que vão trabalhar no corte de cana-de-açúcar estão ainda sujeitos 
a péssimas condições de habitações nos alojamentos, nas usinas, muitas vezes esses 
locais são insalubres e não garante o mínimo de dignidade humana das pessoas, além 
desse fato no qual ocorre a negligência, outros elementos são negados, sobretudo ao 
que se referem à dignidade humana, muitas usinas não pagavam o combinado, o que 
fez com que muitas ações do órgão fiscalizadores do trabalho fossem realizadas, para 
que essa situação se revertesse, porém existe muito ainda para ser realizado para 
mudar essa realidade. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais a que cheguei foram as seguintes que em todos os 
períodos foram as seguintes que em todos os períodos da história: o colonial, o 
império e o republicano, os indígenas serviram como mão-de-obra barata para 
atender as lógicas impostas pelo sistema capitalista impostos por políticas 
pertencentes ao Estado Nacional. 

O Brasil colônia foi marcado pela forte utilização de mão-de-obra indígena, nas 
missões e também sujeitos a atuação de encomenderos, principalmente em 
missões do Itatin na região sul de Mato Grosso, atualmente Mato Grosso do Sul. 

O período de transição da colônia para o império os Guarani e Kaiowá tiveram 
sua mão-de-obra expropriada, devido à atuação de bandeirantes paulistas, que 
com a ajuda dos próprios indígenas eram aprisionados e levados para trabalhar em 
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lavouras de cana-de-açúcar do Nordeste. Além disso, muitos foram submetidos ao 
trabalho degradante nos ervais da Companhia Matte Laranjeira. 

O Estado Republicano tinha uma lógica integracionista, fruto de ideias 
positivistas, foram nesse período que surgiram as reservas geralmente próximas as 
cidades a fim de tornar os indígenas civilizados, devido ao fato do surgimento das 
reservas e dos indígenas não conseguirem obter as condições de sustento com os 
recursos de suas próprias terras, os Guarani e Kaiowá a buscar trabalhos fora da 
reserva. 

Os trabalhos desenvolvidos pelos homens fora da reserva são geralmente em 
lavouras de corte de cana-de-açúcar, no qual os Guarani e Kaiowá estão sujeitos a 
um trabalho degradante e muitas vezes em péssimas condições para desenvolver 
tendo em alguns casos os seus direitos trabalhistas negligenciados. Logo em todos 
os períodos os Guarani e Kaiowá estiveram submetidos à exploração de mão-de-
obra para atender a lógica capital da sociedade nacional, atualmente a mão-de-
obra indígena atende a lógica o agronegócio que se fortalece a partir do trabalho 
indígena. 
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RESUMO 

O tráfico de pessoas encontrou facilidades no Brasil, devido este possuir diversas 
“portas de entrada”, como exemplos: aeroportos, portos, rodovias e fronteiras 
“secas”. Todavia os números de vítimas são imprecisos para afirmar com segurança os 
percentuais de crescimento ao longo dos anos. Segundo dados da Organização 
Internacional do Trabalho, as vítimas são na sua maioria mulheres para a finalidade de 
exploração sexual. A questão do tráfico de pessoas é um problema que desde 2004 o 
Brasil volta os seus olhos de forma mais incisiva. Essa data marca a assinatura do 
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em 
Especial Mulheres e Crianças (o Protocolo de Palermo). No ano de 2008 foi criado o I 
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que possui os eixos 
prevenção, repressão e atenção às vítimas de tráfico de pessoas. No ano de 2013, foi 
criado o II Plano Nacional com o objetivo de alcançar mais engajamento da sociedade 
com o tema e mais qualidade nas propostas oriundas de diversos setores. O artigo 
busca analisar as metas estipuladas no eixo de atenção às vítimas, que consiste no 
amparo psicológico, jurídico e assistencial, verificando se foram atingidas e quais ações 
estão sendo tomadas para que as vítimas não deixem de receber o atendimento 
necessário para reinserir-se na sociedade. Verificou-se que o Brasil está se 
empenhando para conseguir conquistar os objetivos do Plano e que está ocorrendo 
grandes investimentos para o combate ao tráfico de pessoas, porém ainda percebe-se 
que o Brasil necessita melhorar suas políticas de enfrentamento contra esse crime, 
principalmente no que tange ao atendimento e acompanhamento às suas vítimas.  

Palavras chave: Tráfico de Pessoas; Atenção às vítimas; Brasil  
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1. INTRODUÇÃO  

 O tráfico de pessoas se tornou uma atividade que vem sido constantemente 
noticiada, apesar de não ser um fenômeno novo é um problema que vem tomando 
novas proporções. A modalidade mais antiga é o trabalho escravo e as mais atuais são 
o tráfico para remoção de órgãos e a adoção ilegal. Este artigo irá enfocar o tráfico de 
pessoas para fins de exploração sexual, com ênfase no eixo de atenção às vítimas. 

  É uma atividade complexa que traz muito lucro para as organizações 
criminosas. Essas redes de aliciamento internacional tornaram-se verdadeiras 
empresas que muitas vezes se aproveitam da situação de miséria de suas vítimas. 

 Com a criação de leis que combatem o tráfico de pessoas, um dos eixos do 
Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas é o de atenção às vítimas. Este 
artigo busca analisar as metas estipuladas nesse eixo, que consiste no amparo 
psicológico, jurídico e assistencial, verificando se foram atingidas e quais ações estão 
sendo tomadas para que as vítimas não deixem de receber o atendimento necessário 
para reinserir-se na sociedade. 

 A importância social é pelo fato de quem sofre esse tipo de violência está apto 
a uma série de agravos que podem trazer prejuízos a sua saúde física e psicológica, 
necessitando de cuidados especiais. Esses cuidados dependem da efetividade de ações 
do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que são obrigações do 
estado e municípios. 

 Este artigo pautou-se na análise das publicações dos relatórios de execução que 
são divulgados pelo site do Ministério da Justiça, nos quais são mencionadas se as 
metas foram atingidas e o seu prazo de conclusão.  

 Verificou-se que o Brasil está se empenhando para conseguir conquistar os 
objetivos do Plano e que está ocorrendo grandes investimentos para o combate ao 
tráfico de pessoas, porém ainda percebe-se que o Brasil necessita melhorar suas 
políticas de enfrentamento contra esse crime, principalmente no que tange ao 
atendimento e acompanhamento às suas vítimas.  

1.  O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL 

 

A definição de tráfico de pessoas de acordo com o Protocolo de Palermo 
(2004): 

Significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o 
alojamento ou acolhimento  de pessoas, recorrendo a ameaça 
ou uso da força ou outras formas de coação, ao   rapto, à 
fraude, ao engano, ao abuso, de autoridade ou a situação de 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
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tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A 
exploração incluirá, no mínimo, a exploração sexual, o trabalho 
ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares 1ª 
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. 

No Relatório de 2010 do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas, foi analisado o perfil das vítimas, que são em sua maioria, pessoas jovens, de 
baixa renda, pouca escolaridade, provenientes de lugares e de regiões pobres, são 
pessoas fragilizadas pela sua situação de pobreza, que tem o imaginário de possuir 
uma vida melhor, sendo alvo fáceis para traficantes, que utilizam-se dos sonhos e 
vulnerabilidade, vendendo a sensação de um mundo menos cruel. São seus principais 
alvos as mulheres, crianças, adolescentes e travestis, quando a prática tem por fim a 
exploração sexual.  Os grupos considerados mais vulneráveis ao tráfico são de 
trabalhadores rurais domésticos, migrantes, mulheres, crianças e travetis. Mais da 
metade dos traficados no mundo, são recrutados, especificamente para exploração 
sexual.  

Demonstra que apesar da divulgação sobre o assunto, a rede de tráfico ainda 
consegue fazer vítimas, atingindo o lado psicológico da pessoa. Os números de pessoas 
traficadas são imprecisos para afirmar com segurança os percentuais de crescimento 
ao longo dos anos, porém segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, 
quase 1 milhão de pessoas são traficadas no mundo anualmente com a finalidade de 
exploração sexual, sendo que 98% são mulheres. O tráfico chega a movimentar 32 
bilhões de dólares por ano, sendo apontado como uma das atividades criminosas mais 
lucrativas.  (Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 2008) 

Em 2004, o Brasil assinou o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição 
do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças (o Protocolo de Palermo), a 
partir dessa assinatura o país começou a voltar seus olhos de forma mais incisiva ao 
problema do tráfico de pessoas.  

No ano de 2006 foi aprovado o Decreto 5.948 de 26 de outubro de 2006, que 
instituiu a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o Grupo de 
Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar proposta do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PNETP. Para cada atividade do grupo foi 
definido um órgão responsável no Poder Executivo Federal com competências 
relacionadas à área, que ficou encarregado de estabelecer a metodologia para a 
elaboração da proposta, definir as metas, prioridades e ações, também houve a 
participação da sociedade civil no processo, realizando-se uma consulta pública e 
várias organizações não governamentais, bem como técnicos e especialistas no 
assunto opinaram sobre o esboço da Política Nacional. 

  Com a proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho, foi criado o Decreto 
6.347 de 08 de janeiro de 2008 - I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas - PNETP,  que instituiu o grupo Assessor de Avaliação e Disseminação do 
referido Plano. O Plano tem a competência do Ministério da Justiça, articulando os 
órgãos responsáveis por cada meta. Os grupos assessores são responsáveis em apoiar 
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o Ministério da Justiça no monitoramento e avaliação do Plano, são formados por 
representantes dos seguintes órgãos: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, da Saúde, do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento Agrário, da Educação, 
das Relações Exteriores, do Turismo, da Cultura, Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Advocacia-Geral da União. Essa 
participação de diversos órgãos se deu pelo fato de que o tráfico de pessoas é um 
tema afeto a diversas áreas, como saúde, justiça, educação, trabalho, assistência 
social, turismo, entre outros, seu processo de construção demonstra que o assunto é 
uma política de Estado, com ações incluídas em mais diversas áreas.  

 As vítimas que conseguem se desvincular do tráfico de pessoas podem ter seu 
primeiro contato nos aeroportos com os Postos Avançados que servem para 
recepcionar pessoas deportadas e não admitidas, nos quais uma equipe 
interdisciplinar desenvolve uma metodologia de atendimento humanizado a esses 
migrantes, identificando possíveis vítimas de tráfico de pessoas, oferecendo, conforme 
cada caso, um acolhimento através de uma rede local. O atendimento só acontece 
com o consentimento da pessoa, respeitando a sua privacidade, prioriza a pessoa com 
maiores possibilidades de apresentar indícios de tráfico. (Site Ministério da Justiça) 

O primeiro posto criado foi o de Guarulhos em 2006, que antes era Posto de 
Atendimento Humanizado ao Migrante. O site do Ministério da Justiça informa a 
localização dos 14 postos avançados nos seguintes Estados: Acre (Alfândega Brasil-
Peru), Amazonas (Itacoatiara), Amazonas (Manaus), Amazonas (Humaitá), Amazonas 
(Porto Fluvial de Manaus), Amazonas (Rodoviária de Manacapuru), Amazonas 
(Terminal Hidroviário de Paritins), Ceará (Aeroporto de Fortaleza), Pará (Aeroporto de 
Belém), Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão), São Paulo (Aeroporto de Guarulhos), 
São Paulo (Rodoviária de São Paulo).  

 Também foram criados Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) 
a partir de 2008, pela Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da Justiça, em parceria 
com os governos estaduais, tendo por principal função, articular e planejar as ações de 
enfrentamento a este crime, no âmbito estadual.  Referente à equipe de trabalho, os 
Núcleos e Postos Avançados, sempre que possível, serão compostos por equipes 
interdisciplinares com, pelo menos, um(a) psicólogo(a), um(a) assistente social e um(a) 
consultor(a) jurídico(a).  

De acordo com o site do Ministério da Justiça, o Brasil possui 16 Núcleos de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, nos seguintes Estados:  Acre (Brasiléia), Acre 
(Cruzeiro do Sul), Alagoas (Maceió), Amapá (Macapá), Amazonas (Manaus), Bahia 
(Salvador), Ceará (Fortaleza), Distrito Federal (Brasília), Goiás (Goiânia), Minas Gerais 
(Belo Horizonte), Pará (Belém), Paraná (Curitiba), Pernambuco (Recife), Rio de Janeiro 
(Rio de Janeiro), Rio Grande do Sul (Porto Alegre) e São Paulo (São Paulo). 

 De acordo com o Manual contra o Tráfico de Pessoas (2013), para os 
profissionais do sistema de justiça penal a maioria das vítimas de tráfico poderá ter 
sofrido um ou mais episódios traumáticos e essas experiências são frequentemente 
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complexas, podendo ocorrer durante um longo período de tempo, também se ressalta 
que o impacto que o tráfico tem sobre cada vítima varia.  

 O relatório “Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological 
health consequences of women and adolescents trafficked in Europe” (Zimmernan et 
all, 2006) fez  um estudo com vítimas de tráfico na Europa, o qual apontou que 
praticamente todas as mulheres (95%) – do estudo – relataram ter sofrido violência 
física ou sexual, sendo que três quartos das entrevistadas responderam que foram 
fisicamente machucadas, e 90% reportaram terem sido abusadas sexualmente. A 
maioria das mulheres reporta que sofreu ameaças de violência física (89%) e muitas 
sofreram ameaças envolvendo seus filhos e famílias (36%).  (Zimmerman et all, 2006: 
10). Em relação a sintomas de perturbações mentais: mais de 70% das mulheres 
relataram dez ou mais sintomas de perturbações mentais associados à depressão, 
ansiedade e hostilidade nos primeiros 14 dias. Após 28 dias, 52% ainda sofriam de dez 
ou mais sintomas de perturbações mentais concorrentes, e só 90 ou mais dias depois é 
que este nível de sintomas pareceu diminuir. (Zimmerman et all, 2006: 12). 

 As pessoas traficadas normalmente não conhecem seus direitos ou opções 
legais, muito menos sabem onde buscar ajuda. Para o auxílio dessas vítimas, foram 
criados alguns serviços especializados que podem ser específicos ou não para esse tipo 
de atendimento:  

   Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é responsável por 
coordenar, articular e ofertar serviços e ações de caráter preventivo, protetivo e 
proativo voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social. Possui cinco 
mil centros distribuídos em mais de quatro mil municípios. 2 

   Centro de Referências Especializados de Atendimento às Mulheres em 
Situação de Violência: Prestam acolhida, acompanhamento psicológico e social e 
orientação jurídica às mulheres em situação de violência (violência doméstica, 
sexual, patrimonial, moral, física, psicológica, tráfico de mulheres, assédio sexual, 
assédio moral, entre outros. De acordo com o site da Secretaria de Políticas para 
as mulheres, existem 215 Centros espalhados nos estados que realizam esse 
atendimento especial às mulheres vítimas de violência.  

   Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): na 
ausência do Centro de Referências Especializados de Atendimento às Mulheres 
em Situação de Violência, os CREAS deverão assumir o papel no atendimento às 
mulheres vítimas do tráfico de pessoas. Oferece serviços especializados e 
continuados às famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de 
direitos como violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc. Coordena, 
articula e oferta serviços e ações de apoio, orientação e acompanhamento 
especializados e continuados, no âmbito da média complexidade. Possui cerca de 
1.200 centros distribuídos no país, sendo que 256 centros (21,3%)  oferecem 
atendimento especial às vítimas de tráfico de pessoas para exploração sexual, 

                                                           
2 CENSO CRAS 2009 
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esse atendimento especializado é previsto desde 2009 de acordo com a 
Resolução nº109, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), tanto nos 
CREAS como no serviço de acolhimento institucional para indivíduos e famílias, 
normatizando e materializando as ações. 3 

O atendimento à vítima não deve estar centrado apenas no âmbito da 
assistência imediata, seja ela psicossocial ou jurídica, é importante que essas ações 
possibilitem a construção de uma prática institucional capaz de fortalecer política e 
socialmente o sujeito explorado, numa perspectiva de fomentar uma consciência 
crítica que eleve esse sujeito à condição de cidadão ou cidadã. 

 Em notícia veiculada no dia 13 de março de 2013 no site do Governo Federal, a 
presidente Dilma Rousseff  lançou o Programa Mulher: viver sem violência, no qual um 
dos seus objetivos é a construção de centros chamados CASA DA MULHER BRASILEIRA, 
esta casa integrará serviços de segurança, justiça, saúde, assistência social, abrigo e 
orientação para o trabalho, emprego e renda em todas as 27 capitais brasileiras. Dessa 
forma irá organizar o atendimento humanizado às vítimas, pois irá abrigar vários 
serviços em um só local, a iniciativa também irá aprimorar sistemas, protocolos e 
fluxos de atendimento. A Casa da Mulher Brasileira - cujo custo médio de cada uma 
será de R$ 4,3 milhões – contará com Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher (DEAM), juizados e varas, defensorias, promotorias, equipe psicossocial 
(psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras, para identificar perspectivas 
de vida da mulher e prestar acompanhamento permanente), além de equipe para 
orientação ao emprego e renda. A estrutura física contará, ainda, com brinquedoteca e 
espaço de convivência para as mulheres. 

2. O LIGUE 180 

Criada em 2005, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Central é 
efetiva ao esclarecer às vítimas sobre seus direitos e onde e como obter ajuda. O 
serviço nacional é gratuito e é uma importante porta de entrada na rede de 
atendimento para as mulheres. O Ligue 180 é, também, fonte para subsidiar o desenho 
da política de enfretamento à violência e o monitoramento dos serviços que integram 
a rede em todo país. Em casos de ligação por denúncia de situação de tráfico de 
pessoas, é acionada uma tecla de emergência que imediatamente transmite a 
denúncia à Polícia Federal, e em casos de risco de morte e cárcere privado também 
têm tratamento de emergência. O atendimento funciona 24 horas, todos os dias da 
semana, inclusive finais de semana e feriados. 

Pensando nos casos de violência contra as mulheres brasileiras que vivem em 
outros países, em novembro de 2011, o Ligue 180 expandiu sua cobertura para 
Espanha, Itália e Portugal. No semestre, o serviço registrou 90 ligações, tendo efetuado 
33 atendimentos produtivos. (Balanço semestral do Ligue 180) 

 Dos atendimentos realizados no primeiro semestre de 2012, o ranking de 
ligações por estado, foi em primeiro lugar o Distrito Federal, seguido por Pará, Bahia, 

                                                           
3 CENSO CREAS 2009 
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Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. A maioria dos relatos 56,65% são de violência 
física, dentre as demais violências coibidas pela Lei, os atendimentos apontam: 
psicológica (27,21%) dos registros informados, moral (12,19%), sexual (1,92%), 
patrimonial (1,58%), cárcere privado (0,44%) e tráfico de pessoas (0,04%). 4   

Em notícia publicada no dia 16 de abril de 20013 no site da Secretaria de 
Políticas para as mulheres da Presidência da República (SPM-PR), foi divulgado que a 
expectativa é que até o final de 2013, o Ligue 180 se transforme num disque-denúncia. 
O serviço recebe 20 mil telefonemas por dia (entre ligações positivas, trotes ou 
ligações incompletas). Esse serviço receberá um aumento da capacidade técnica para 
triagem e distribuição das demandas ainda no ano de 2013 e quando a sua ampliação 
estiver consolidada, o número de telefonemas deverá ser quadruplicado, passando a 
80 mil ligações.  

Com mais de três milhões de atendimentos, desde a sua criação em 2005, o 
Ligue 180 terá o aporte de R$ 25 milhões para aumento da capacidade técnica para 
triagem e distribuição da demanda. Este serviço começou a receber denúncias de 
tráfico em 2006, com seis registros que foram ampliando-se gradativamente. No 
primeiro semestre de 2012, foram 17 denúncias. Uma delas teve efeito imediato no 
início de 2012, ajudando a Polícia Federal brasileira, em parceria com a Polícia 
espanhola, a desbaratar uma quadrilha que explorava sexualmente mulheres em Ibiza, 
na Espanha. Segundo a Polícia Federal, foram encontradas no local 28 mulheres em 
situação de vulnerabilidade. (Balanço semestral do Ligue 180) 

3.  METAS PARA ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS 

 

 O I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas possui diversas 
metas para atingir os 03 eixos: prevenção, repressão e atenção às vítimas. O foco do 
trabalho é verificar se as metas referentes à atenção às vítimas estão sendo cumpridas. 
5  

 Criação e ou fortalecimento de Centros de Referência Especializados de 
Atendimento à Mulher.  

Meta: 120 Centros de Referência criados e ou fortalecidos 

Situação atual: Foram criados e fortalecidos 39 Centros de Referência. 

 Apoiar a estruturação dos Centros de Referência Especializado em Assistência 
Social (CREAS) já existentes, afim de atender à violações dos direitos de vítimas de 
violência ou tráfico. 

                                                           
4  Balanço Semestral Janeiro a julho de 2012 do Liguei 180. 
5 Relatório final de execução do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  
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Meta: 996 CREAS mapeados já implantados, com a garantia do atendimento e 
capacitação das vítimas, a partir do cruzamento com as áreas de fronteira, capitais, 
pesquisas e experiências já existentes. 

Situação atual: Já foram implantados mais 126 novos CREAS. 

 Apoiar a estruturação da rede de acolhimento (abrigos) a mulheres vítimas de 
violência ou traficadas e seus filhos. 

Meta: 138 abrigos estruturados. 

Situação atual: Em execução. Já foram estruturados 02 abrigos para atender a 
mulheres vítimas de violência ou em situação de tráfico sem ameaça de morte nas 
cidades de Goiânia e São Paulo, em 2009. 

 Criação do Portal Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, canal único de registro, 
que, entre outras funcionalidades. Permitirá o monitoramento de ações de prevenção 
e repressão ao tráfico de pessoas, assim como de responsabilização dos seus autores e 
atenção às vítimas, por meio de sistema integrado à rede mundial de computadores. 

Meta: A previsão de lançamento dos primeiros módulos do Portal era entre junho e 
dezembro de 2010.  

Situação atual: O Portal ainda não está em funcionamento. 

 Elaboração de manual de orientação e acompanhamento jurídico na proteção, 
defesa e garantia dos direitos das vítimas de tráfico de pessoas para utilização nos 
serviços e redes existentes. 

Meta:  01 manual elaborado 

Situação atual: Publicação do Manual e disponibilização no site www.sedh.gov.br 

 Capacitação de profissionais da Rede de Atendimento à Mulher. 

Meta: 20.000 profissionais da Rede de Atendimento à Mulher, capacitados na área de 
atendimento às vítimas do tráfico de pessoas. 

Situação atual: Em execução. Já foram capacitados 3.125 profissionais da Rede de 
Atendimento à Mulher. 

 Houve um avanço para o cumprimento das metas pelos Centros de Referência 
para realizar atendimento às mulheres vítimas de tráfico, todavia percebe-se que não 
ocorreram grandes avanços para a meta de criação de abrigos para vítimas de 
violência e/ou traficadas, como também não foi cumprida ainda a meta de criar o 
Portal de Enfrentamento. 

 Hoje podemos apontar que está em andamento a criação do II Plano Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem por objetivo alcançar mais 

http://www.sedh.gov.br/
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engajamento da sociedade com o tema e mais qualidade nas propostas oriundas de 
diversos setores.  Este Plano será dividido em 05 linhas operativas, que se desdobram 
em atividades e metas. 

Linha Operativa 01: Aperfeiçoamento da normatização e do marco regulatório para 
fortalecer o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

Linha Operativa 02: Integração e fortalecimento das operações e sistemas das políticas 
públicas, redes de atendimento e organizações para uma efetiva atuação e entrega de 
serviços necessários ao enfrentamento do tráfico de pessoas. 

Linha Operativa 03: Capacitação para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

Linha Operativa 04: Produção, gestão e disseminação de informação e conhecimento 
sobre tráfico de pessoas. 

Linha Operativa 05: Campanhas, mobilização e incidência para o ETP. 

 Dessa forma, podemos dizer que temos avançado consideravelmente nas ações 
de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas sabemos que ainda há grandes lacunas 
que precisam ser sanadas para que se possa prevenir o tráfico de pessoas e assegurar 
os direitos das mulheres vítimas dessas situações. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitas mulheres atraídas por propostas de trabalho com rápido 
enriquecimento tornam-se alvos fáceis do tráfico de pessoas. O desejo de conquistar 
uma vida melhor para si e para a sua família contribui para serem ludibriadas por 
pessoas que se utilizam de seus sonhos e esperanças.  Assim, esses sonhos se 
despedaçam em tristes realidades, quando essas mulheres são vítimas do tráfico de 
pessoas.   

 As que conseguem desprender-se da rede de tráfico tem medo e receio de 
represálias das quadrilhas de criminosos que estão fortalecidas por uma rede do crime 
que em muitas das vezes tem articulações em diversos países e locais. Por sua vez, 
mulheres vítimas do tráfico que conseguiram livrar-se deste, além de ficarem 
fragilizadas em sua segurança pessoal, também sentem-se alvo de representações 
discriminatórias da sociedade, as quais atribuem posturas de culpabilidade dessas 
mulheres, que por sua vez e estando numa situação de baixa auto estima, sentem-se 
fragilizadas e culpam-se da situação vivida. Nesse contexto, é que ressaltamos a 
importância dos serviços de apoio a mulheres vítimas de tráfico, pois estas necessitam 
de proteção e apoio psicossocial para reorganizarem suas vidas.  

 O Brasil está avançando no combate ao tráfico de pessoas. A criação do I Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas completou 05 anos, período 
considerado curto para o desenvolvimento e efetividade de todas as ações e também 
para atingir todo o território nacional.  
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Estão ocorrendo grandes investimentos no combate ao tráfico de pessoas e um 
dos principais é o Ligue 180, que é o canal para atender as dúvidas relacionadas a 
violência e tráfico de mulheres. O Brasil também aderiu a Campanha Coração Azul, em 
parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), que 
reúne países para conseguir implantar o Protocolo Relativo à Prevenção e Punição do 
Tráfico de Pessoas em todo o mundo, mas sabemos que temos ainda muito a 
consolidar no campo das políticas públicas de prevenção e atendimento às vítimas do 
tráfico de pessoas. 
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OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO COMO FUNDAMENTO 
PARA A PROTEÇÃO DO TRABALHO DO ESTRANGEIRO POR MEIO DO 
DOCUMENTO ESPECIAL DE FRONTEIRIÇO 

Ynes da Silva Félix (UFMS) 

Renata Santos Braga (UFMS) 

RESUMO 

Uma das características inerentes ao Direito do Trabalho é a proteção, isso por fazer 
parte dos direitos fundamentais de segunda geração, os quais foram fundados com 
escopo de igualdade, isto é, significam uma exigência à atuação do poder público em 
defesa do cidadão por meio de uma prestação positiva do Estado. Correspondem aos 
chamados “direitos sociais dos cidadãos”, com o objetivo de garantir à sociedade 
melhores condições de vida. O desequilíbrio entre empregado e empregador na 
relação de emprego fez emergir a necessidade de um Direito do Trabalho protetivo 
fundamentado em princípios e regras que delineiam e reequilibram, juridicamente, 
essa relação desigual. No que se refere aos princípios, destacam-se aqueles peculiares 
a esse ramo justrabalhista quais sejam: princípio da proteção; princípio da norma mais 
favorável; princípio da imperatividade das normas trabalhistas; princípio da 
indisponibilidade dos direitos trabalhistas; princípio da condição mais benéfica; 
princípio da inalterabilidade contratual lesiva, princípio da intangibilidade salarial, 
princípio da primazia da realidade sobre a forma e princípio da continuidade da 
relação de emprego. Referidos princípios, em especial, o princípio da proteção e o da 
aplicação da norma mais favorável, autorizam afirmar que todos os trabalhadores 
subordinados tem a proteção dos direitos sociais básicos, indepentemente do fato de 
serem nacionais ou estrangeiros, em situação regular ou irregular no país. No sentido 
dessa afirmação, verifica-se a adoção de normas internacionais como o acordo 
bilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços 
Brasileiros e Bolivianos, celebrado em Santa Cruz da Serra, em 8 de julho de 2004, que 
promove a regularização do trabalho dos fronteiriços na região da fronteira. Por meio 
da regularização documental, esses trabalhadores resgatam sua dignidade e podem 
usufruir de todos os direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de 
trabalho que forem estabelecidas. 
 
Palavras - chave: direito do trabalho; princípios do direito do trabalho; trabalhador 
fronteiriço; documento especial do fronteiriço 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O Direito do Trabalho caracteriza-se pelo seu aspecto tutelar, 

garantindo direitos sociais aos trabalhadores como parte dos direitos fundamentais de 
segunda geração, os quais foram fundados com escopo de igualdade, isto é, significam 
uma exigência à atuação do poder público em defesa do cidadão por meio de uma 
prestação positiva do Estado. 

Com o surgimento da relação empregatícia, evidenciou-se o 
desequilíbrio entre empregado e empregador fazendo emergir a necessidade de um 
Direito do Trabalho protetivo fundamentado em princípios e regras que delineiam e 
reequilibram, juridicamente, essa relação desigual. 

O presente artigo é fruto dos estudos iniciais desenvolvidos no projeto 
de pesquisa intitulado “Eficácia da norma que instituiu o Documento Especial de 
Fronteiriço sobre as relações de trabalho estabelecidas pelos trabalhadores 
documentados da região da fronteira de Corumbá/Puerto Quijarro” cadastrado na 
UFMS que tem por objetivo analisar a eficácia da norma instituidora do “documento 
especial de fronteiriço”, a saber, o Decreto nº 6737/2009 que promulgou o Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia 
para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e 
Bolivianos, celebrado em Santa Cruz da Serra, em 8 de julho de 2004, a partir das 
relações de trabalho existentes na região da fronteira de Corumbá/Puerto Quijarro 
que abrigam os trabalhadores fronteiriços documentados.  

Neste artigo é trazida a evolução histórica do trabalho e do direito do 
trabalho no mundo com destaque para a proteção, característica primordial forjada 
desde a origem desse ramo, perpassando sua formação até os dias atuais, embora com 
graus diversos dependendo dos sistemas internos dos países e do momento histórico. 

A partir da ideia de proteção, outros princípios foram agregados ao 
núcleo protetivo do direito do trabalho, como princípio da norma mais favorável; 
princípio da imperatividade das normas trabalhistas; princípio da indisponibilidade dos 
direitos trabalhistas; princípio da condição mais benéfica; princípio da inalterabilidade 
contratual lesiva, princípio da intangibilidade salarial, princípio da primazia da 
realidade sobre a forma e princípio da continuidade da relação de emprego. 

O objetivo deste artigo é demonstrar que o princípio da proteção e o da 
aplicação da norma mais favorável, autorizam afirmar que todos os trabalhadores 
subordinados tem a proteção dos direitos sociais básicos, independemente do fato de 
serem nacionais ou estrangeiros, em situação regular ou irregular no país.  

Nesse sentido, argumenta-se que tais princípios fundamentam a adoção 
de normas internacionais como o acordo bilateral entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia para Permissão de Residência, 
Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Bolivianos, celebrado em Santa 
Cruz da Serra, em 8 de julho de 2004, que, ao promover a regularização dos 
trabalhadores fronteiriços na região da fronteira, permite que estes usufruam de todos 
os direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho que 
forem estabelecidas na região. 
 
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO NO MUNDO 
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O primeiro atributo dado ao trabalho foi como forma de punição. Adão, 

personagem bíblico, que desobedeceu a um dos mandamentos divinos –e por conta de 
sua desobediência, passa a terra a ser considerada maldita – é castigado através da 
imposição da aferição de seu sustento por meio de trabalho próprio, conforme escrito 
no livro bíblico: 
 

“E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e 
comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás 
dela, maldita é a terra por causa de ti; com dor comerás dela 
todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te 
produzira; e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, 
comerás o teu pão...”376 

 
 A partir de então, dentre as várias formas de produção pelo 

trabalho, cada uma com sua peculiaridade, a cada transição, o conceito de trabalho foi 
evoluindo. Conforme adiante. 

 Existe a necessidade de interpelar o passado para compreender 
o que é vivido hoje. A primeira maneira de produção é legado deixado pelos 
primórdios; o trabalho tinha valor de autotutela familiar, de acordo com as diretrizes 
fixadas por um líder, o “pater famílias”. O trabalho era exercido pelo grupo familiar, 
este grupo era determinado de acordo com alguns requisitos: parentesco, localização 
ou atividade. Estes se agrupavam em função também do trabalho, visando à própria 
sobrevivência.  

Segundo Luciano Martinez:  
“O individuo, motivado pelas necessidades instintivas, sempre 
optou pela agregação social, inicialmente mediante a 
constituição de grupos familiares. A família, porém, não apenas 
aglutinou os indivíduos, mas também fez emergir para eles as 
noções de poder representativo e, por consequência, a ideia de 
intermediação no exercício da atividade produtiva.”377 
 

 
É possível encontrar tais aspectos de organização, ou seja, domínio e 

poder de quem exerce a liderança, no período da escravatura e no período feudal e, 
ainda, no modo de produção capitalista. 

No Império, a produção dependia cada vez mais da mão de obra 
escrava. O trabalho escravo não vendia sua força de trabalho, nem adquiria no 
mercado os bens necessários à sua subsistência. Na maioria das sociedades, o escravo 
era tido como coisa, mercadoria, isto é, a escravidão baseava-se na exploração do 
trabalho forçado da mão de obra escrava, em troca de alimentação por parte dos 
senhores que ainda se apropriavam do produto resultante do trabalho escravo.   

No período feudal, está a servidão. Os senhores feudais davam proteção 
militar e política aos servos, que, por sua vez, prestavam serviços nas terras de tais 

                                                           
376

Biblia Sagrada, livro de Gênesis, cap.3 ,pg 12-13. 
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 Martinez. Luciano. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva,  2011, p. 36 
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senhoras, observando-se que a maneira de organizar a produção era extrair 
excedentes e distribuí-los.  

Começa então a fase de transformações, em que se agrupam os 
artesãos, sempre da mesma região, criando corporações que, individualmente, tinham 
o seu próprio estatuto que estipulava algumas diretrizes para a manutenção da 
organização. Há a divisão, assim, em três categorias: os mestres, os companheiros e os 
aprendizes. 

Os companheiros eram os trabalhadores livres que recebiam salários 
dos mestres. Os aprendizes eram os menores, que recebiam dos mestres os 
ensinamentos de método do oficio ou profissão. Este período também foi marcado 
pelo Cristianismo, com viés na pregação e propagação da palavra de Jesus Cristo, 
palavra de fraternidade entre os homens e de seus pensamentos e ensinamentos que, 
contrários à escravidão, exaltavam a dignidade do trabalho. A partir de então, pode-se 
analisar um alto sentido de valorização do trabalho. Os hebreus prezavam e 
valorizavam o trabalho, colocando-o como um “santo” o homem que construía sua 
casa, lavrava a terra e plantava trigo.  

As corporações de ofício foram suprimidas com a Revolução Francesa de 
1789, pois eram incompatíveis com o ideal do Iluminismo, ou seja, a liberdade do 
homem. 

A transição do feudalismo para o capitalismo se deu com a primeira 
Revolução Industrial, decorrente da descoberta da máquina a vapor como fonte de 
energia e de sua aplicação nas fábricas e meios de transportes. 

Conforme preleciona Sergio Pinto Martins: 
“A Revolução Industrial acabou transformando o trabalho em 
emprego. Os trabalhadores, de maneira geral, passaram a 
trabalhar por salários. Com a mudança, houve uma nova 
cultura a ser apreendida e uma antiga a ser desconsiderada.”378 

 
  Entretanto, as condições de trabalho eram as piores. Os trabalhadores 
prestavam serviços em condições insalubres, sujeitos a todo tipo de riscos, como 
incêndios, intoxicação por gases, inundações. Estavam sujeitos a várias horas de 
trabalho em troca de um mísero salário. A partir de então, foi improrrogável a 
necessidade de intervenção estatal nas relações de trabalho e, assim, começam a 
surgir algumas leis estabelecendo normas mínimas sobre condições de trabalho.379 

“A ressignificação da expressão “trabalho”, como atributo de 
dignidade e de valor, decorreu de um novo sentido que lhe foi 
outorgado por aqueles que, sendo submissos (escravos e 
servos), encontravam nele a chave para a liberdade e por 
aqueles que, sendo livres, atribuíam a ele o valor de lazer e de 
aperfeiçoamento do espírito. Nessa ordem de coisas, o 
trabalho humano evoluiu “do sombrio ermo moral da 
escravidão para a aspereza relativa da servidão (à pessoa ou à 
gleba), que imperou na idade média, e desta para o remanso 
do humanismo renascentista e do iluminismo da Idade 

                                                           
378

Direito do trabalho. 24ª Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2008, p. 05.  
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 Martins, Sergio Pinto, p. 06, 2008.   



 

1268 

 

Moderna, até chegar ao contrato de trabalho concebido no 
ventre da Revolução Industrial.” 380 
    

Posto que a Revolução Industrial transformou o trabalho em emprego, 
emerge a necessidade de proteção à classe trabalhadora. 
  

3 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NO MUNDO 
 

O pensamento político e internacional do século XVIII, da corrente de 
filosofia humanitária, tinha como objetivo a liberação do homem, esmagado pelas 
regras caducas do absolutismo e do regime feudal. Uma das primeiras Declarações a 
ter influência foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada pela 
Assembleia Constituinte Francesa em 27 de agosto de 1789, com características 
“universalizantes” cujos três caracteres fundamentais eram: intelectualismo, 
mundialismo – no sentido de que ultrapassasse os indivíduos do país, para alcance 
universal – e individualismo, com a preocupação de defender o indivíduo da tirania do 
Estado. É também considerado documento marcante do Estado Liberal, que serviu de 
modelo às declarações constitucionais de direitos dos séculos XIX e XX.381 

Com o término da Primeira Guerra Mundial, surge o que pode ser 
chamado de “constitucionalismo social”, isto é, a inclusão nas constituições de 
preceitos relativos à defesa social da pessoa, de normas de interesse social e de 
garantia de certos direitos fundamentais, incluindo o Direito do Trabalho. Os direitos 
sociais são prestações positivas garantidas pelo Estado direta e indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais que têm como escopo possibilitar melhores 
condições de vida aos mais fracos.  
 

“O indivíduo era uma abstração. O homem era considerado 
sem levar em conta sua inserção em grupos, família ou vida 
econômica. Surgia, assim, o cidadão como um ente 
desvinculado da realidade da vida. Estabelecia-se igualdade 
abstrata entre os homens, visto que deles se despojavam as 
circunstâncias que marcam suas diferenças no plano social e 
vital.”382 

 
Destarte, os direitos sociais, ou seja, os de segunda geração surgem com 

a ideia de direito, que buscava libertar o homem, de uma vez por todas, de qualquer 
forma de opressão.  

Maurício Godinho Delgado, em seus ensinamentos preleciona: 
“O direito do trabalho surge da combinação de um conjunto de 
fatores, os quais podem ser classificados em três grupos 
específicos: fatores econômicos, fatores sociais, fatores 
políticos. Do ponto de vista econômico, são fatores que 
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propiciaram as condições favoráveis ao surgimento do novo 
ramo jurídico especializado: de um lado, a utilização da força de 
trabalho livre, mas subordinada, por meio da relação de 
emprego, como instrumento central de relação de produção 
pelo novo sistema produtivo emergente; de outro lado, a 
circunstância de esse novo sistema produtivo também gerar e 
desenvolver uma distinta modalidade de organização do 
processo produtivo, a chamada grande indústria. Do ponto de 
vista social, são fatores que propiciaram as condições 
favoráveis ao surgimento do Direito do trabalho: a 
concentração proletária na sociedade europeia e norte 
americano em torno das grandes cidades industriais; o 
surgimento de uma inovadora identificação profissional entre 
as grandes massas obreiras, a partir de um mesmo universo de 
exercício de sua força de trabalho- universo consubstanciado 
no estabelecimento ou empresa. Finalmente, do ponto de vista 
político, são fatores que conduziram ao surgimento do Direito 
do trabalho as ações gestadas e desenvolvidas no plano da 
sociedade civil e do Estado, no sentido de fixar preceitos 
objetivos para a contratação gerenciamento da força de 
trabalho componente do sistema produtivo então 
estruturado.”383 

 
  O fator precípuo consiste na necessidade de organização dos indivíduos, 
de forma que fosse garantido o respeito à liberdade individual, um dos primeiros 
direitos fundamentais conquistados, sendo necessário reconhecer a hipossuficiência 
dos trabalhadores e traçar normas que assegurassem sua proteção. 

A Constituição mexicana de 1917 foi a primeira a sistematizar o 
conjunto dos direitos sociais dos homens (trabalho e previdência social), versando 
sobre proibição do trabalho de menores, jornada de trabalho de oito horas, descanso 
semanal, proteção à maternidade, salário mínimo, proteção contra acidentes de 
trabalho, direito de sindicalização e de greve, indenização de dispensa, seguro social e 
proteção contra acidentes de trabalho.  

Na mesma direção, seguiu a Constituição alemã de Weimar, de 1919. 
Instruía a participação dos colaboradores nas empresas, autorizando a liberdade de 
coalizão dos trabalhadores, além de disciplinar a representação dos trabalhadores na 
empresa. Criou um sistema de seguros sociais e também a possibilidade de os 
trabalhadores colaborarem com os empregadores na fixação de salários e demais 
condições de trabalho.384 

Ambas – tanto a Constituição mexicana de 1917, quanto a alemã, de 
1919 – foram de suma importância para delinear os direitos sociais e econômicos.  
  Segundo José Afonso da Silva:  

“Os direitos sociais e econômicos, dentro do regime capitalista, 
estão reconhecidos e garantidos ao lado dos direitos 
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individuais, como na Constituição mexicana, que é mais 
avançada do que aquela. Mas foi a de Weimar que exercera 
maior influência no constitucionalismo de pós Primeira Guerra 
Mundial, até na brasileira de 1934.”385 

 
  Dai por diante, a maioria das Constituições trataram do Direito do 
Trabalho e passaram a constitucionalizar os direitos trabalhistas, pois a classe de 
trabalhadores impreterivelmente precisava de proteção. Registra-se que a exigência 
de uma prestação positiva do Estado para a proteção dos trabalhadores foi uma das 
principais causas do surgimento dos direitos de Segunda Geração, chamados “direitos 
de proteção sociais”. 

No ano de 1919, foi assinado pelas potências europeias o Tratado de 
Versalhes386, que previa a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com 
intuito de proteger as relações entre empregados e empregadores no âmbito 
internacional, expedindo convenções e recomendações nesse sentido. 

Vinte e nove anos depois, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem (dezembro de 1948) prevê alguns direitos aos trabalhadores: 
 

“Artigo XXIII-  
1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à 
proteção contra o desemprego. 

2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual 
remuneração por igual trabalho. 

3. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, 
uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles 
ingressar para proteção de seus interesses”. 

 

  Após extenso período de sistematização e consolidação, o Direito do 
Trabalho se institucionaliza e oficializa inserindo-se à matriz das ordens jurídicas dos 
países desenvolvidos democráticos. 

Delgado ensina que a fase de institucionalização do Direito do Trabalho 
conheceu seu clímax nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, com o 
aprofundamento do processo de constitucionalização do Direito do Trabalho e 
hegemonia do chamado Estado de Bem-Estar Social.387 
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4 EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 
 

  Os fatores que influenciaram na criação do Direito do trabalho no Brasil 
são de caráter externo e interno. Com as transformações advindas da Revolução 
Industrial, como mencionado anteriormente, a necessidade de assegurar os direitos 
sociais do individuo se torna imperativa.  
  De acordo com os ensinamentos de Amauri Mascaro Nascimento, é 
possível identificar alguns momentos de maior relevância, considerados 
influenciadores, que deram origem ao reconhecimento dos direitos trabalhistas 
brasileiros: 

“Influências externas: Transformações que ocorriam na Europa 
e a crescente elaboração legislativa de proteção ao trabalhador 
em muitos países. Outro marco foi o compromisso 
internacional assumido pelo nosso país ao ingressar na 
Organização Internacional do Trabalho, criada pelo Tratado de 
Versalhes (1919), propondo-se a observar normas trabalhistas 
e, mais recentemente, a crise econômica mundial de 2009. Já, 
as influências internas foram: movimento operário de que 
participaram imigrantes com inspirações anarquistas, 
caracterizado por inúmeras greves em fins de 1800 e início de 
1900; Surto industrial, efeito da Primeira Grande Guerra 
Mundial, com a elevação do número de fábricas e de operários- 
em 1919 havia cerca de 12000 fábricas e 300.000 operários; 
Política trabalhista de Getúlio Vargas (1930).”388 

 
 
  Entretanto, o período considerado de maior relevância na evolução do 
Direito do Trabalho no Brasil estendeu-se de 1888 a 1930. Foram estes, anos marcados 
por diversas lutas em busca de melhores condições e respeito à classe trabalhadora. 
Para que tal matéria alcançasse o ápice em que se encontra, foi preciso que homens 
com ideais revolucionários discordassem do grupo de conservadores e desbancassem 
completamente as oligarquias do poder.  
  Alguns autores consideram a Lei Áurea (13 de maio de 1888) uma das 
principais raízes das legislações trabalhistas – ainda que não possa ser considerada 
como norma trabalhista. 

Com influência do Liberalismo, a Constituição de 1824, aboliu as 
corporações de oficio (art.179, n. 25), desta feita era obrigatória a existência de 
liberdade de exercício de profissões. A Constituição de 1891 reconheceu a liberdade 
de associação, de forma genérica. 
  O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (criado por Getúlio 
Vargas, após a Revolução de 30) dá forma à política trabalhista brasileira.  Em 
consequência, a Constituição de 1934 é a primeira brasileira a possuir normas 
reguladoras do direito do trabalho. Sob a dominio do constitucionalismo social, 
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assegurava a liberdade sindical, o salário mínimo, a jornada de oito horas, o repouso 
semanal, as férias anuais, o amparo ao trabalho feminino (quetambém conquistou a 
isonomia salarial). Importante mencionar que o termo “Justiça do Trabalho” apareceu 
pela primeira vez neste texto constitucional e foi mantido na Constituição de 1937, 
todavia sua instalação, de fato, só se deu no ano de 1941.  
  O texto Constitucional de 1937 expressava a intervenção do Estado com 
características do sistema corporativista. Foi também instituída a unicidade sindical, 
com vinculo ao Estado e cessado o direito à greve, pois entendiam ser um recurso 
antissocial e nocivo à economia. 
  Paralelamente à criação da Justiça do Trabalho estava a necessidade 
constitucional de unificar as legislações trabalhistas esparsas, por conseguinte, foram 
inseridos, de forma definitiva, os direitos trabalhistas na legislação brasileira. A CLT foi 
assinada em 1º de maio de 1943 e dois fatores a fizeram tornar-se um código à frente 
de sua época: a exaltação dos movimentos sindicais dos operários na cidade de São 
Paulo (inspirados pelos imigrantes anarquistas vindos da Itália) e o fato do Brasil ser, à 
época, um país predominantemente agrário. Especialistas afirmam que o código foi 
visionário ao antecipar a urbanização do país.  
  Desse modo, a classe trabalhadora foi galgando espaços para exercer 
suas atividades de forma digna e respeitosa. Entre os anos de 1940 e 1953, a classe 
operária duplicou seu contingente. A Assembleia Constituinte de 1946, convocada 
após o fim do período de ditadura de Getúlio Vargas, acrescentou à legislação uma 
série de direitos antes ignorados, dentre eles o reconhecimento do direito de greve e o 
repouso remunerado em domingo e feriados. Outra importante conquista foi a 
integração do seguro contra acidentes do trabalho no sistema da previdência social.  
  Em março de 1964, instalou-se o regime militar, que priorizou a politica 
econômica, com destaque para o combate à inflação. O contexto faz destacar-se a 
regulamentação do direito de greve, a criação do fundo de garantia por tempo de 
serviço e a implantação da politica salarial, a qual se consubstanciou em numerosas 
leis sobre reajustes e aumento de salários. Também merece destaque a alteração de 
diversas disposições da CLT sobre matéria sindical, com a reforma completa da parte 
relativa ao contrato coletivo, que passou a denominar-se “convenção coletiva de 
trabalho”. 
  No campo das relações coletivas de trabalho, o decreto Lei nº 1632, de 
1978, proibiu a greve nos serviços públicos e em atividades essenciais de interesse da 
segurança nacional, no tempo em que os sindicatos começaram a deflagrar greves em 
decorrência dos efeitos dos choques do petróleo e da crise mundial que se seguiu.  
  O surgimento do chamado “novo Sindicalismo”, a partir de entidades da 
região do ABC Paulista, com reivindicações de liberdade sindical, marca o final dos 
anos 70 e o início dos anos 80. 
  Com a Consolidação das Leis Trabalhistas, foi possível assegurar outras 
conquistas. Um exemplo é a CF de 1988, que trata “Dos direitos sociais” (art. 7º a 11), 
isto é, das garantias às quais todo trabalhador tem direito e que asseguram condições 
dignas de trabalho tanto na esfera individual como também na coletiva. 
  Quanto às relações coletivas de trabalho, os sindicatos de trabalhadores 
e, em menor grau, de empregadores, dividiram-se, de forma que, enquanto alguns 
defendiam a liberdade sindical, com a possibilidade de pluralidade de sindicatos e a 
extinção da contribuição sindical obrigatória, outros preferiam manter o sindicato 
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único. A segunda corrente foi a vitoriosa, pois conseguiu a inserção no texto 
constitucional da unicidade sindical, ou seja, existência de apenas um sindicato de uma 
mesma categoria profissional na mesma base territorial. 
  Importante salientar que, na Constituição vigente, manteve-se a 
contribuição sindical, também chamado de imposto sindical, e foi instituída mais uma 
contribuição à entidade sindical, fixada pela entidade por meio de assembleia geral, 
destinada ao custeio do sistema confederativo, independentemente daquela prevista 
em lei (CLT).  
  Este é um exemplo evidente de que a Constituição de 1988 representa 
uma solução de compromisso entre a parte do passado que se quis preservar e aquela 
que desejava para o futuro. Nessa segunda hipótese, é possível presenciar uma lacuna 
para flexibilização das normas trabalhistas – desejo dos empregadores – e a 
representação dos trabalhadores na empresa – desejo dos empregados.   
5 CARÁTER PROTECIONISTA DO DIREITO DO TRABALHO 

  O Direito do Trabalho se materializa nos contratos de trabalho, em 
geral, e nos contratos de emprego. No plano das relações entre empregado e 
empregador, a Constituição, com vista a maior equilíbrio na relação contratual, tanto 
individual, como coletiva, se esmerou em determinar o denominado “contrato 
mínimo”389– em que se evoca a garantia do mínimo existencial –  em seus artigos  7º a 
11, além de incluir indiretamente, no artigo 114, da Constituição, a judicialização de 
outros  direitos individuais, sociais e coletivos. 

Uma das características inerentes ao Direito do Trabalho é a proteção, 
isso por fazer parte dos direitos fundamentais de segunda geração, fundados no 
ideário de igualdade.  

Necessário recordar que os direitos fundamentais de segunda geração 
foram fundados com escopo de igualdade, isto é, significam uma exigência à atuação 
do poder público em defesa do cidadão e não mais para deixar de fazer alguma coisa.  

  Sendo assim, a necessidade de prestação positiva do Estado 
corresponderia aos chamados “direitos sociais dos cidadãos”, direitos não mais 
considerados individualmente, mas sim de caráter econômico e social, com o objetivo 
de garantir à sociedade melhores condições de vida.  

  Aí está guardado um estreito vinculo com as condições de trabalho da 
população que, com a evolução do capitalismo, percebeu ser necessário regular e 
garantir as novas relações de trabalho, postulando, portanto, salário mínimo digno, 
limitação das horas de trabalho, aposentadoria, seguro social, férias remuneradas etc. 

                                                           
389

 CAMINO, Cármen. Direito Individual do Trabalho. 3. ed. Porto Alegre: Editora Síntese, 2003, p. 232. 
“O contrato mínimo está implícito já no caput do artigo 7º, quando a Constituição inclui entre os direitos 
fundamentais outros direitos que visem à melhoria da condição social dos trabalhadores. Comparece, 
claramente, no salário mínimo (inciso IV), no piso salarial (inciso V), na garantia de salário, nunca inferior 
ao mínimo, para os que percebem remuneração variável (inciso VII), na remuneração do serviço 
extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (inciso XVI), no gozo de férias 
anuais remunerados, com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (inciso XVII), no aviso 
prévio de, no mínimo, trinta dias (inciso XXI) e, em geral, no limite às obrigações dos trabalhadores”. 



 

1274 

 

  Marcelo Novelino, em seus ensinamentos preleciona que: 

“O reconhecimento do valores sociais do trabalho como um 
dos fundamentos do Estado brasileiro impede a concessão de 
privilégios econômicos condenáveis, por ser o trabalho 
imprescindível à promoção da dignidade da pessoa humana. A 
partir do momento que contribui para o progresso da 
sociedade à qual pertence, o indivíduo se sente útil e 
respeitado. Sem ter qualquer perspectiva de obter um trabalho 
com uma justa remuneração e com razoáveis condições para 
exercê-lo, o indivíduo acaba tendo sua dignidade violada. Por 
essa razão, a Constituição consagra o trabalho como um direito 
social fundamental(CF,art.6º), conferindo-lhe proteção em 
diversos dispositivos.”390 

 O respeito à dignidade da pessoa humana é considerado fator precípuo, ao 
desenvolver normas protetivas, levando em consideração seu núcleo: a ideia do 
mínimo existencial.  

  DE MANEIRA IMPLÍCITA, RATIFICA-SE A CONCEPÇÃO DE QUE O DIREITO DO TRABALHO E 

SEU CARÁTER PROTETIVO FORAM REGRADOS PELO CONTEXTO NO QUAL ESTAVAM INSERIDOS EM UM 

DADO MOMENTO HISTÓRICO –DIGA-SE O SISTEMA CAPITALISTA – PARA GARANTIR ÊXITO NESTA FORMA 

DE ECONOMIA, FOI NECESSÁRIO  propiciar uma melhoria nas condições de vida dos 
trabalhadores, pressuposto fundamental para implementação do mercado de 
consumo de massa.  

“Para alguns, o direito do trabalho cumpre uma função tutelar 
do trabalhador, protegendo-o diante do poder econômico, para 
que não seja por este absorvido; tutela que se faz mediante leis 
que o Estado elabora ou poderes reconhecidos aos sindicatos 
restritivos da autonomia individual. Não há dúvida sobre isso, 
porque o direito do trabalho nasceu para dar proteção ao 
empregado perante o empregador.”391 

 A finalidade deste direito é assegurar melhores condições sociais ao 
trabalhador, corrigindo as deficiências encontradas nas relações trabalhistas, de forma 
que lhes proporcione uma vida digna para desempenhar seu papel na sociedade.  

  Tendo em vista que a parte hipossuficiente na relação de emprego é o 
empregado, na totalidade dos casos, prima-se por sua proteção.  

  Em decorrência disso, a proteção jurídica passou a ser garantida aos 
sujeitos das relações contratuais, a partir da segunda metade do século XIX, com o 
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objetivo de resguardar a inferioridade daquele que se submete às regras impostas 
unilateralmente nas cláusulas contratuais.  

  Conforme afirma Luiz de Pinho Pedreiro da Silva: 

“A proteção jurídica aos sujeitos débeis das relações 
contratuais, que começou a tomar corpo na segunda metade 
do séc. XIX, expandir-se-ia até cobrir, com o seu manto, cada 
vez maior número de grupos de pessoas, alcançando, hoje, 
locatários de imóveis, usuários de serviços públicos, segurados, 
consumidores, mutuários e trabalhadores. O motivo dessa 
proteção é a inferioridade do contratante amparado em face 
do outro, cuja superioridade lhe permite, ou a um organismo 
que o represente, impor unilateralmente as cláusulas do 
contrato, que o primeiro não tem a possibilidade de discutir, 
cabendo-lhe aceita-las ou recusá-las em bloco.”392 

  Detém o empregador o poder diretivo sobre o trabalhador, que lhe 
concede o direito de comando, de ordens e direção; e o poder disciplinar, que lhe 
possibilita a aplicação sanções por descumprimento das ordens ou prática de outras 
faltas.  

  Cumpre, ainda que por meio de repetições, enunciar de maneira 
ordenada as razões da proteção ao trabalhador. Com base na divisão realizada por Luiz 
de Pinho Pedreira da Silva: 

 “1º. A sua subordinação jurídica ao empregador, que o 
coloca sob a autoridade deste, revestindo o contrato de 
trabalho da singularidade de ser, entre os contratos, o único 
em que há entre as partes uma relação de poder, a supremacia 
de uma delas (o empregador) sobre a outra (o empregado). 

 2º. A dependência econômica do empregado em face do 
empregador que, conquanto não constitua um elemento 
conceitual do contrato de trabalho, normalmente existe, 
porque em regra quase absoluta somente coloca a sua força de 
trabalho à disposição de outrem quem precisa do emprego 
para sobreviver com o salário que ele propicia, seu único ou 
principal meio de subsistência, tendo a sua atividade absorvida 
total ou predominantemente pelo empregador, detentor dos 
meios de produção, que ele, trabalhador, não possui. 

 3º. O comprometimento, na execução do serviço, da 
própria pessoa do trabalhador, de que é um bem indestacavel o 
trabalho, o expõe, durante a realização deste, a perigos à sua 
incolumidade moral e física, tais como ofensas, de ambas essas 

                                                           
392

Principiologia do direito do trabalho. São Paulo: LTr Editora, p. 22, 1999. 



 

1276 

 

naturezas, acidentes ou doenças do trabalho, assédios sexuais, 
etc,  

 4º. A ignorância pelo empregado das condições de 
trabalho e dos seus direitos, o que é reconhecido em países do 
primeiro mundo e com maior razão há de sê-lo no Brasil, onde 
a incultura do trabalhador é incomparavelmente maior, 
sobretudo levando-se em conta o alto percentual de 
analfabetismo e quase analfabetismo da população, 
particularmente do proletariado, e onde não existem as 
obrigações de informação e outros mecanismos que neles 
procuram suprir as deficiências de conhecimento dos 
trabalhadores.”393 

Em síntese, o direito do trabalho pode ser conceituado da seguinte 
forma: é um conjunto de normas e princípios que regulamentam as relações entre 
empregados e empregadores e de ambos com o Estado para efeitos de proteção e 
tutela do trabalho. Os princípios específicos da matéria trabalhista possuem 
significativa importância na esfera dos direitos regularizadores.  

Conforme corrobora Carlos Henrique Bezerra Leite, o escopo do Estado 
Democrático de Direito não está em simplesmente classificar os direitos sociais em 
humanos e fundamentais, embora seja preciso lhes dar garantia referente à esfera 
processual do Direito do Trabalho, ao passo que, se existirem lesões ao direito 
material, invocar-se-á a jurisdição do Estado para tornar efetiva a tutela.  

  Ratifica, Carlos Henrique Bezerra Leite:  

“Afinal se o nosso tempo é marcado por uma sociedade de 
massa, profundamente desigual e contraditória, então as lesões 
aos direitos humanos, notadamente as de ordem social, 
alcançam dezenas, centenas, milhares ou milhões de cidadãos. 
São lesões de massa (macrolesões) que exigem um novo 
comportamento dos atores jurídicos em geral e do juiz em 
particular...”394 

A lei material, nesse caso, de forma específica a CLT, em respeito ao 
principio do qual está sendo tratado, compete criar normas que regulem, tornando 
essencial a consonância no funcionamento do sistema, ou seja, empregador e 
empregado devem respeitar os limites propostos e cumprir direitos e obrigações.  

Considerando que o direito se expressa por meio de normas que, por 
sua vez, se exprimem por meio de regras ou princípios, o direito do trabalho também é 
regulado por princípios de caráter protecionista, que adiante serão tratados.  

6 PRINCÍPIOS PECULIARES DO DIREITO DO TRABALHO.  

                                                           
393

 Idem, p.24-25, 1999. 
394

Curso de direito processual do trabalho. 11ª Ed. São Paulo: LTr, pg. 39, 2013. 
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A disparidade de posições entre empregado e empregador na relação 
de emprego fez emergir a necessidade de um Direito Individual do Trabalho 
largamente protetivo – conforme demonstrado em tópicos anteriores – considerando-
se os métodos, os princípios e as regras que delineiam e reequilibram, juridicamente, a 
relação desigual. 

De início, uma definição de princípios apresentada por Plá Rodriguez: 

 “Linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram 
direta ou indiretamente uma série de soluções, pelo que 
podem servir para promover e embasar a aprovação de novas 
normas, orientar a interpretação das existentes e resolver os 
casos não previstos”395. 

Os princípios podem estar expressos ou não no sistema jurídico e tem 
tríplice função: informadora, atuando na elaboração das leis; interpretativa e 
integrativa. 

Delgado sintetiza, de forma clara, a diferença de lugar ocupado pelos 
agentes da relação de emprego.  

“Em tal relação, o empregador age naturalmente como ser 
coletivo, isto é, um agente socioeconômico e político cujas 
ações- ainda que intraempresariais- têm a natural aptidão de 
produzir impacto na comunidade mais ampla. Em 
contrapartida, no outro polo da relação inscreve-se um ser 
individual, consubstanciado no trabalhador que, como sujeito 
desse vínculo sociojurídico, não é capaz, isoladamente, de 
produzir, como regra, ações de impacto comunitário.”396 

Os princípios peculiares do direito individual do trabalho possuem 
abrangência ampliada e generalizada ao conjunto desse ramo jurídico, assim sendo, 
sem a presença e observância cultural e normativa desse núcleo basilar de princípios 
especiais ou mediante a descaracterização acentuada de suas diretrizes indutoras, 
compromete-se a própria noção de Direito do Trabalho em certa sociedade histórica 
concreta.397 

Conforme ensinamentos do mestre Mauricio Godinho Delgado, os mais 
importantes princípios especiais justrabalhistas são: princípio da proteção, princípio da 
norma mais favorável, princípio da imperatividade das normas trabalhistas, princípio 
da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, princípio da condição mais benéfica, 
princípio da inalterabilidade contratual lesiva, princípio da intangibilidade salarial, 

                                                           
395

 Plá Rodriguez, Américo. Princípios de direito do trabalho. Tradução de Wagner D Giglio. 3ª Ed. São 
Paulo: LTr, 2004, p. 36. 
396

Delgado, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 12ª. Ed. São Paulo: LTr, p.188, 2013. 
397

 Idem, p. 39-40. 
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princípio da primazia da realidade sobre a forma e princípio da continuidade da 
relação de emprego, que serão conceituados a partir de agora. 398 

O princípio da proteção ao trabalhador visa a compensar a 
superioridade econômica do empregador em relação ao empregado, dando a este 
último superioridade jurídica. Relevante pensar que a noção de proteção obreira e de 
retificação jurídica da reconhecida desigualdade socioeconômica e de posição entre os 
sujeitos da relação de emprego, abrange os demais princípios.  

“Todos esses outros princípios especiais também criam, no 
âmbito de sua abrangência, uma proteção especial aos 
interesses contratuais obreiros, buscando retificar, 
juridicamente, uma diferença prática de poder e de influência 
econômica e social apreendida entre os sujeitos da relação 
empregatícia.”399 

Por isso, se torna indispensável analisá-los de forma individual, como 
sendo cada um deles uma célula que, juntos, formam um tecido.  

O princípio da norma mais favorável está implícito no caput do art. 7º da 
CF, o qual prescreve os direitos aos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social. Esse princípio atua no conflito de normas, 
interferindo na relação de hierarquia e na interpretação destas no sentido de que se 
deve observar aquela mais favorável ao trabalhador.    

O Princípio da imperatividade das normas trabalhistas informa que 
prevalece no segmento juslaborativo o domínio de regras jurídicas obrigatórias, em 
detrimento de regras apenas dispositivas.  

Pela princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas é defeso ao 
empregado dispor, por sua simples manifestação de vontade, das vantagens e 
proteções que lhe assegurem a ordem jurídica e o contrato. 

O princípio da condição mais benéfica é a garantia da preservação, ao 
longo do contrato ou qualquer dispositivo que tenha no Direito do Trabalho, da 
cláusula contratual mais vantajosa ao trabalhador, que se reveste do caráter de direito 
adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88).  

O princípio da inalterabilidade contratual lesiva cria óbice ao 
desrespeito às cláusulas contratuais favoráveis ao empregado, pode-se dizer que, de 
maneira implícita, está entrelaçado ao princípio da condição mais benéfica, 
concluindo-se que a inalterabilidade torna-se sumamente rigorosa caso seja 
contraposta à alterações desfavoráveis ao trabalhador.  

                                                           
398

Idem, p. 189-201, 2013. 
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 Ibidem, p. 89, 2013. 
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Sucintamente, o princípio da condição mais benéfica e princípio da 
inalterabilidade contratual lesiva asseguram que se cumpra uma das especificidades de 
que trata este ramo jurídico, o ônus do empregador aos riscos do empreendimento 
(art. 2º, caput, CLT400).  

  Indubitavelmente, é possível afirmar que o salário é a mais relevante 
contrapartida econômica pelo trabalho empregatício, destarte, o princípio da 
intangibilidade salarial tutela esta parcela justrabalhista por meio de garantias 
diversificadas da ordem jurídica, de modo a assegurar seu valor, montante e 
disponibilidade em benefício do empregado.  

O salário é considerado pela doutrina majoritária como sendo de 
natureza alimentar, partindo do suposto politicamente correto, de que o trabalhador 
empregado, que vive essencialmente de sua relação de emprego, suprirá as 
necessidades básicas, individual e de membro familiar, com os frutos colhidos deste: 
seu salário.  

Importante salientar que a Constituição Federal, em seu dispositivo 7º, 
inciso IV, classifica algumas necessidades básicas a serem cobertas pelo salário 
mínimo: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte.  

O princípio da intangibilidade salarial mantém relação profunda com um 
princípio jurídico geral de grande relevo, com sede na Constituição: o princípio da 
dignidade da pessoa humana.  

  Mauricio Godinho Delgado afirma: 

“O atual princípio justrabalhista projeta-se em distintas 
direções: garantia do valor do salário; garantias contra 
mudanças contratuais e normativas que provoquem a redução 
do salário; garantias contra práticas que prejudiquem seu 
efetivo montante- trata-se dos problemas jurídicos envolventes 
aos descontos no salário do empregado; finalmente, garantias 
contra interesses contrapostos de credores diversos, sejam do 
empregador, sejam do próprio empregado.”401 

A essencialidade dos bens a que se destinam o salário do empregado, 
por suposto, é que induz à criação de garantias com força e variadas em torno da 
figura econômico- jurídica.  

O princípio da Primazia da realidade sobre a forma afirma que, no 
direito do trabalho, os fatos são muito mais importantes do que os documentos. A 
realidade prevalece sobre a forma, a aparência que se pretenda dar a uma relação, a 
fim de afastar a aplicação do Direito do Trabalho em prol do empregado.  

                                                           
400

 Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
401

Curso de direito do trabalho. 12ª. Ed. São Paulo: LT, pg. 198-199, 2013.  
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  O direito do trabalho é direcionado à preservação do emprego, 
portanto, o princípio da continuidade da relação de emprego autoriza a presunção de 
que o contrato de trabalho será por prazo indeterminado, ou seja, haverá 
continuidade da relação de emprego. A exceção à regra são os contratos por prazo 
determinado. A ideia geral é a de que se deve preservar o contrato de trabalho, 
proibindo-se, por exemplo, uma sucessão de contratos de contratos por prazo 
determinado.  

Este princípio gera, por exemplo, outras presunções favoráveis ao 
trabalhador conforme jurisprudencialmente acordado na súmula 212, do TST, em que 
o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de 
serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da 
relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.  

  Com fulcro no que foi até aqui exposto, fica evidente o fundamento 
protetivo do direito material do trabalho, o qual se revela na interpretação aplicação e 
formação da regra jurídico-trabalhista. 

 

7 PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES PORTADORES DO DOCUMENTO ESPECIAL DE 
FRONTEIRIÇO 

O Decreto nº 6737/2009 promulgou o Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Bolivianos, 
celebrado em Santa Cruz da Serra, em 8 de julho de 2004, e instituiu o Documento 
Especial de Fronteiriço para os trabalhadores da região da fronteira de 
Corumbá/Puerto Quijarro.  

  No preâmbulo do referido acordo é ressaltada a importância das 
fronteiras entre os países para a integração de suas populações, e, nessa parte, ainda, 
firmam os países o seguinte: 

 Reafirmando o desejo de acordar soluções comuns com 
vistas ao fortalecimento do processo de integração entre as 
Partes; 

 Destacando a importância de contemplar tais soluções 
em instrumentos jurídicos de cooperação em áreas de interesse 
comum, como a circulação de pessoas e o controle migratório; 

 Resolvem celebrar um Acordo para permissão de 
ingresso, residência, estudo, trabalho, previdência social e 
concessão de documento especial de fronteiriço a estrangeiros 
residentes em localidades fronteiriças, nos termos que se 
seguem: 

 ARTIGO I 
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 Permissão de Residência, Estudo e Trabalho 

 1. Aos Nacionais de uma das Partes, residentes nas 
localidades fronteiriças listadas no Anexo de Localidades 
Vinculadas, poderá ser concedida permissão para: 

 a) residência na localidade vizinha, situada  no território 
da outra Parte, à qual fica vinculada na forma deste Acordo; 

 b) exercício de trabalho, ofício ou profissão, com as 
conseqüentes obrigações e direitos previdenciários deles 
decorrentes; e 

 c) freqüência a estabelecimentos de ensino públicos ou 
privados. 

 ... 

 

 Conforme se pode verificar, referido acordo revela a intenção dos 
governos de adotar os meios para a formalização das relações fronteiriças, em 
especial, no que se refere ao objeto da pesquisa, ao exercício de trabalho, ofício ou 
profissão pelos trabalhadores dessa região a fim de conferir-lhe todos os direitos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes. 

Estudos revelam que, em todo o mundo tem sido negado aos 
trabalhadores indocumentados ou em situação irregular nos países os mesmos direitos 
daqueles que estão em situação regular, porém, analisando os princípios do direito do 
trabalho e as normas que vigoram no direito internacional do trabalho, afirma-se in 
verbis: 

 Forçoso admitir que, como afirmado anteriormente, é 
grande número de relações de emprego na informalidade tanto 
no mundo como no Brasil, bem como que uma das razões para 
tal realidade é decorrente de crises econômicas. No caso 
brasileiro argumenta-se também com a origem corporativa da 
regulação trabalhista, de ampla regulação do contrato de 
trabalho, e com a alta carga tributária imposta aos 
empresários, marcas do forte intervencionismo estatal. Essas 
razões são alegadas para justificar a falta de formalização dos 
contratos de trabalho com os trabalhadores brasileiros e 
também com os estrangeiros. 

 Ocorre que, tratando-se dos trabalhadores estrangeiros 
em situação irregular no país, comumente vivenciada pelos 
trabalhadores das regiões de fronteira que não possuem 
documento formal para trabalhar no Brasil, essa condição passa 
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a servir de álibi para a privação dos direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

 Como referido no item 2, as ações internacionais, em 
especial da OIT, no sentido de fazer cumprir as normas de 
proteção mínima ao trabalhador consagradas nos seus 
instrumentos normativos, nas normas internas dos países e nos 
tratados e convenções internacionais  , fundada na valorização 
da dignidade da pessoa humana, repele firmemente a 
exploração do trabalho humano seja pela prática do trabalho 
forçado ou obrigatório, do trabalho infantil ou de qualquer 
discriminação em matéria de emprego e ocupação.  

 Portanto, não há dúvida que a “relação de emprego 
informal” não expressa a idéia de trabalho digno ou de trabalho 
decente, dada a situação de fragilidade a que se submete o 
prestador dos serviços, tanto quanto aos direitos que deveria 
ter no curso do contrato ( por exemplo salário mínimo, FGTS, 
horas extras, descansos, entre outros) como quanto aos 
benefícios previdenciários decorrentes dos afastamentos do 
trabalho por motivo de doença ou de acidentes de trabalho.  

Ao contrário, a “relação de emprego formal” é a concretização 
ideal de proteção, bem como deve ser garantida a todos que 
prestam serviço de natureza subordinada, para empregador, 
independentemente de sua condição de trabalhador nacional 
ou estrangeiro em situação regular ou irregular.402 

 O judiciário trabalhista representado pelo Tribunal Superior do Trabalho 
– TST – e pelo Tribunal Regional da 24ª Região-MS tem aplicado as normas trabalhistas 
brasileiras de proteção aos empregados cuja prestação laboral se deu no lado 
brasileiro da fronteira de Corumbá, por força do princípio da territorialidade (Lex loci 
executionis). 

Com relação aos trabalhadores brasileiros que prestam serviço do outro 
lado da fronteira, os Tribunais Trabalhistas tem relativizado o princípio da 
territorialidade para, com fundamento no princípio da proteção, aplicar a norma mais 
favorável ao trabalhador, independentemente do local da execução do contrato, 
conforme se constatou em outro artigo dessa pesquisadora, in verbis: 

  Nas decisões em que apreciou os conflitos 
decorrentes das relações de trabalho na região de fronteira, o 
Tribunal Regional da 24ª Região acabou por formular uma 
definição de trabalhador fronteiriço que engloba características 

                                                           
402

 FÉLIX, Ynes da Silva, e SILVA, Maria Angélica Ferreira, PROTEÇÃO JURÍDICO-TRABALHISTA DOS 
TRABALHADORES ESTRANGEIROS DA FEIRA BRASBOL, artigo apresentado no II Seminário de Estudos 
Fronteiriços, Corumbá:UFMS, 2010.  
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inerentes tanto ao trabalhador fronteiriço strictu sensu (“o 
natural de  país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao 
território nacional, que  adentra os municípios fronteiriços ao 
seu respectivo país para realizar atividade remunerada, mas 
voltando ao Estado Nacional originário com habitualidade, não 
chegando assim a residir em solo brasileiro” ), quanto ao 
trabalhador migrante  (“uma pessoa que emigra de um país 
para outro com vista a ocupar um emprego que não seja por 
sua conta própria” ).  

 Considerando o fato desse conceito resultar da 
apreciação de situações concretas, algumas peculiaridades da 
situação fática foram usadas para sua formulação, conforme se 
verifica in litteris: 

  “trabalhadores de fronteira ou fronteiriços, assim 
considerados aqueles trabalhadores brasileiros arregimentados 
no Brasil para trabalharem nos países vizinhos, para 
empregadores, os quais em geral são pessoas físicas, brasileiros 
e com domicílio fixo no Brasil.”   

  “trabalhador fronteiriço, assim entendido aquele 
empregado oriundo de área próxima à fronteira e que vem a 
trabalhar em território estrangeiro, notadamente em 
atividades rurais e não raro para empregadores igualmente 
brasileiros, os quais possuem ou mantêm negócios no país 
vizinho.”    

 Nesse sentido, a conceituação dada no mundo forense ao 
trabalhador fronteiriço é formulada a partir de algumas 
características principais e secundárias. Registre-se que a tutela 
obtida através da relativização ao princípio da lex loci 
executionis, ou seja, a exceção ao referido princípio, é 
concedida de acordo com essa conceituação, daí sua 
importância.  

 De forma esquemática, pode-se elencar como 
características principais, as seguintes: 

 - nacionalidade brasileira do empregador e do 
trabalhador; 

 - domicílio (ânimo definitivo) de ambos no Brasil; 

 - desnecessidade de que a contratação ocorra no Brasil; 

 - estabelecimento comercial no estrangeiro mas próximo 
à fronteira.  
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 Como características secundárias, destacam-se as 
seguintes:  

 - pagamento em reais (moeda brasileira); 

 - idioma falado é o português;  

 - não se tem conhecimento da lei estrangeira por ambas 
as partes; 

 - domicilio dos familiares do trabalhador ainda é o Brasil; 

 - o meio de transporte é brasileiro;  

 - horário seguido é o brasileiro. 

 Nota-se que a atividade dos juízes, mais voltada para o 
atendimento das situações concretas apreciadas do que para a 
formulação de um conceito rigorosamente adequado aos 
padrões científicos, dá margem a uma possível redução do 
conceito de trabalhador fronteiriço ao nacional brasileiro, uma 
vez que o conceito jurisprudencial refere-se apenas ao nascido 
em nosso país.  

 Por outro lado, essa definição tende a ampliar o próprio 
conceito técnico referido pelas normas internacionais e pátrias 
para considerar como trabalhador fronteiriço não apenas 
aquele que é domiciliado em cidade contígua ao território 
nacional que  adentra os municípios fronteiriços ao seu 
respectivo país para realizar atividade remunerada, mas 
voltando ao Estado Nacional originário com habitualidade, mas 
também aquele trabalhador que emigra de um país para outro 
com vistas a ocupar um emprego que não seja por sua conta 
própria, vindo a residir neste, identificado mais propriamente, 
como o trabalhador migrante.403   

A existência de trabalhadores indocumentados na fronteira pode 
justificar a  importância da regularização da sua condição de trabalhador na fronteira 
para lhes conferir dignidade, permitindo-lhes usufruir de todos os direitos trabalhistas 
e previdenciários decorrentes das relações de trabalho que forem estabelecidas, sem 
ter que recorrer ao Poder Judiciário, sem falar no resultado positivo do impacto 
psicológico e social da posse do Documento Especial de Fronteiriço. 
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 FÉLIX, Ynes da Silva  et al. Direitos Trabalhistas Aplicáveis ao Trabalhador da Fronteira in Território 
sem limites: estudos sobre fronteiras. Tito Carlos Machado Oliveira (org.). Campo Grande:2005. 
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Embora na região da fronteira muito mais facilmente as relações se 
estabeleçam apesar da formalidade, é inegável a importância da implementação do 
Documento Especial Fronteiriço para a identidade e gozo de direitos dos fronteiriços, 
motivo porque a pesquisa sobre a eficácia da norma instituidora se torna relevante. 

A partir dessa necessidade, o presente artigo argumentou com o caráter 
protetivo do direito do trabalho que desde sua origem foi firmando os princípios 
Basilares que servem de fundamento para adoção do referido acordo bilateral. 

 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Por todo o exposto, pode-se ratificar que o Direito do Trabalho nasce da 
necessidade de se estabelecer regras para o convívio equilibrado entre empregador e 
empregado, dada a situação de hipossuficiência econômica deste.  

  A proteção ao empregado é a principal característica do Direito do 
Trabalho, cujo atributo faz parte dos direitos fundamentais de segunda geração, os 
quais são fundados no ideário de igualdade, importante frisar que nesta segunda 
geração de direitos, exigindo a prestação positiva do Estado que corresponderia aos 
chamados “direitos sociais dos cidadãos”, direitos não mais considerados 
individualmente, mas sim de caráter econômico e social, com o objetivo de garantir à 
sociedade melhores condições de vida.  

Deste modo, o reconhecimento dos valores sociais do trabalho como 
um dos fundamentos do Estado brasileiro impede a concessão de privilégios 
econômicos condenáveis, por ser o trabalho indispensável à promoção da dignidade 
da pessoa humana.  

  A finalidade deste ramo do Direito é assegurar melhores condições 
sociais ao trabalhador, corrigindo as deficiências encontradas nas relações trabalhistas, 
de forma que lhes proporcione uma vida digna para desenvolver seu papel na 
sociedade.  

  Sendo o Direito do Trabalho um ramo autônomo do Direito, possui 
princípios peculiares que informam sua aplicação, e, dentre estes, destacam-se 
aqueles que tem relação direta com a proteção dos trabalhadores fronteiriços, ou seja, 
o princípio da proteção ao trabalhador e o princípio da norma mais favorável.  

  Constata-se que a situação irregular de trabalhadores na região de 
fronteira contribui para o desrespeito aos direitos trabalhistas garantidos pelo direito 
do trabalho. 

Assim, os princípios do direito do trabalho aplicáveis internacionalmente 
e no sistema jurídico interno, revelam a importância da adoção de regras como o 
acordo bilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Bolivianos, celebrado em Santa Cruz da Serra, em 8 de julho 
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de 2004, que promove a regularização do trabalho dos fronteiriços na região da 
fronteira.  

Por meio da regularização documental, os trabalhadores fronteiriços 
resgatam sua dignidade e podem usufruir de todos os direitos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes das relações de trabalho que forem estabelecidas na 
região da fronteira. 
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RESUMO 

O objetivo desse artigo é apresentar o resultado da pesquisa desenvolvida no 
programa de mestrado em psicologia da Universidade Católica Dom Bosco-UCDB, cujo 
problema é o processo de adaptação de mulheres dekasséguis que retornam do Japão 
na última década para Campo Grande - MS. Foram realizadas entrevistas de história 
oral de vida com 15 participantes e por meio da fala identificou-se as dificuldades e 
facilidades encontradas nesse período da vida de cada uma delas. Os resultados 
indicam que a maioria apresenta um estranhamento nos primeiros meses de chegada 
ao país e manifestam indecisão quanto à permanência no Brasil ou o retorno ao Japão. 
Isso ocorre em decorrência da assimilação da vida no país de destino em relação às 
condições do seu país de origem que no seu imaginário, “estaria do jeito que deixou”, 
porém não é o que ocorre, pois mudou o país, a cidade, os amigos e todo o contexto 
em que vivia antes de emigrar. Busca-se assim estabelecer essa problemática em 
relação aos direitos humanos, visto que ao sair do seu país, foi devido à ausência de 
políticas que contemplassem os direitos básicos de sobrevivência como moradia, 
saúde, educação, lazer e outros, da mesma forma, quando retorna em uma situação 
diferente da que esperava, pois muitos retornam e nem a realização de comprar a casa 
própria conseguem e com o agravamento de que, por ter passado muito tempo só 
trabalhando em fábricas, quando retorna não tem qualificação e sua inserção no 
mercado de trabalho é mais difícil e com baixa remuneração. 

Palavras-chave: migração de retorno; mulheres decasséguis; processo de adaptação; 
direitos humanos. 
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1. INTRODUÇÃO 
O objetivo desse trabalho é apresentar o resultado da pesquisa realizada com 

mulheres dekasseguis que retornaram do Japão nessa última década e atualmente 
enfrentam dificuldades de adaptação para retomar a vida cotidiana no país de origem. 
O retorno acentuado ocorreu em virtude da crise econômica de 2008 agravando-se 
após o terremoto e o tsunami em 2011 que fez com que milhares de descendentes 
retornassem vivenciando a problemática da adaptação.  

A investigação está inserida no projeto de pesquisa de Mestrado em Psicologia 
da Universidade Católica Dom Bosco-UCDB. É importante ressaltar que Campo Grande 
possui a terceira maior comunidade nipônica nacional404, porém há carência de 
estudos sobre o retorno de descendentes de japoneses e especificamente como 
ocorre o processo de adaptação de mulheres dekasseguis e suas problemáticas no 
retorno ao país, notadamente por ser um fenômeno novo.  

O movimento de ir e vir, não importando a motivação, perpassa a temática dos 
Direitos Humanos, pois essa mulher dekassegui ao emigrar o faz pela ausência de 
perspectivas que atendam questões básicas de sobrevivência e ao retornar enfrenta 
circunstâncias que mantém a mesma situação de indefinição quanto às condições de 
manutenção de sua família com o agravamento do estranhamento e a sensação de 
não mais pertencer ao seu lugar de origem. 

A investigação teve como abordagem os pressupostos do método qualitativo, 
pois segundo Minayo (2002, p. 21), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 
particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificada. 

O acesso às questões particulares ocorreu por meio da abordagem sócio 
histórica ao considerar que essa mulher migrante dekassegui é um ser que estabelece 
relação com o mundo em que vive conforme Aguiar (2009, p. 130):  

Assim, falamos de um homem que se constitui numa relação 
dialética com o social e a história, um homem que, ao mesmo 
tempo, é único, singular e histórico, um homem que se 
constitui através de uma relação de exclusão e inclusão, ou 
seja, ao mesmo tempo em que se distingue da realidade social, 
não se dilui nela, uma vez que são diferentes. 

 As participantes da pesquisa foram 
identificadas por meio da técnica snowball, ou seja, a partir de indicações de terceiros 
e das próprias entrevistadas foi-se formando o universo da investigação, sendo que as 
mesmas são nisseis e sanseis405, considerando que a faixa etária não se constituiu 

                                                           
404

 Mato Grosso do Sul, depois de São Paulo e Paraná, aparece como o terceiro estado que há mais 

concentração de nipo-brasileiros, conforme matéria publicada: Onde estão os nipo-brasileiros. Confira a 

distribuição da população de japoneses e seus descendentes pelos Estados desde 1960. Documento 

eletrônico disponível em: http://www.estadao.com.br/especiais/onde-estao-os-nipo-brasileiros,17316.htm. 

Acesso em 29 de julho de 2013 as 12h45. 

 
405

 Nisseis-filhas de japoneses e sanseis- netas de japoneses.  

http://www.estadao.com.br/especiais/onde-estao-os-nipo-brasileiros,17316.htm
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critério de exclusão, sendo que foram entrevistadas 15 (quinze) mulheres dekasseguis 
que retornaram do Japão nessa última década.  

O artigo enfoca a problemática da adaptação da migração de retorno feminino 
de dekassegui relacionada à temática dos direitos humanos; resultados das entrevistas 
com ilustrações tanto do movimento de ida, permanência e retorno, condições de 
trabalho, dificuldades e retorno; considerações finais e referencias teóricas citadas no 
presente artigo.  

2.  MIGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS: Alguns apontamentos teóricos 
 Como suporte teórico buscou-se os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores 
sobre o tema, entre eles trazemos: Kawamura (2003), que estudou o fenômeno de 
imigrantes brasileiros no Japão, trabalho que serve de referência para vários artigos e 
estudos levantados durante o período de busca de referenciais para a construção do 
projeto de pesquisa. 

 Tereza Sales (1999), que publicou o Livro Brasileiros Longe de Casa, que buscou 
identificar a questão da identidade social de brasileiros que viviam na região 
metropolitana de Boston, estudo que foi de 1991 até 1997. 

Outra pesquisadora que estuda o processo migratório de mulheres dekasseguis é 
TOMA (2000) com a publicação intitulada: “A experiência feminina dekassegui: um 
olhar sobre a subjetividade no processo migratório”, que entrevistou mulheres que 
retornaram do Japão. 

Galimbertti (2002), apresentou o estudo “O caminho que o Dekassegui Sonhou: cultura 
e subjetividade no movimento dekassegui”, que investigou a partir da prática 
profissional como médico psiquiatra e psicoterapeuta, pacientes que apresentavam 
sintomas graves de sofrimento psíquico após retornarem do Japão.  

Para a fundamentação sobre os Direitos Humanos foram utilizados autores que 
discutem a temática bem com como a legislação disponível sobre o assunto com 
recorte no gênero, ressaltando que a maioria do material estudado para a composição 
desse artigo, são resultados de leis que foram propostas e aprovadas por organismos 
internacionais no que tange aos direitos humanos de mulheres. 

Históricamente a mulher ocupa papel secundário, sendo relegado a ela ser 
coadjuvante da figura masculina,  tendo seus direitos violados diariamente e mesmo 
em face de violações, ser ignorada como ocorreu com o caso da vítima Maria da 
Penha406, que só teve reconhecimento do governo brasileiro vinte anos depois e que 
ficou conhecido como vergonha internacional: ‘A lei contra a violência doméstica só foi 
criada após a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenarem o Brasil por 
ignorar o drama da farmacêutica Maria da Penha por quase 20 anos’.  

A proteção universal dos direitos humanos tem como norte a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que ao ser construído por representantes de diversos 
países em 1948 e aprovada em Assembleia Geral, tem por objetivo de alcançar os 

                                                           
406

 Documento eletrônico disponível em: www.senado.leg.br/jornal.publicado em 04 de julho de 

2013. acesso em: 31 de julho de 2013 às 14h04 

http://www.senado.leg.br/jornal.publicado
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povos estabelecendo assim a proteção a todos, considerando que esse é um direito 
inerente ao ser humano, independente da condição.  

Mas como não basta ser humano para ter seus direitos garantidos, somente 
após trinta anos (1979) de muita luta e pressão, os organismos internacionais 
expandiram o corpo dos direitos internacionais às mulheres, entre eles a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres com 
artigos para evitar discriminações recorrentes, tais como preconceito e até crimes 
bárbaros cometidos contra mulheres no mundo inteiro.  

Destacamos também a Convenção nº 100 da Organização Internacional do 
Trabalho407 que trata, entre outras questões: ‘b) a expressão “igual remuneração de 
homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor” refere-se a tabelas de 
remuneração estabelecidas sem discriminação baseada em sexo’. Direito esse que na 
fala das entrevistadas logo a seguir, foi violado.  

Desde sempre o homem é considerado como um ser em movimento como 
afirma Cavarzere (1995, p. 13): A história humana é a história do movimento 
migratório. Por volta de 20.000 a.C. o homem moderno, originário da África, já estava 
presente na maior parte dos continentes, com exceção da Antártica. 

Assim, migrar é inerente ao seu humano e segundo essa mesma autora pode 
ser por razões tais como:  

Os cataclismos, desastres naturais [...] As guerras, as 
perseguições religiosas e políticas [...] ou ainda, e talvez a 
mais nobre das razões, a pura e simples perspectiva de 
encontrar uma vida mais abastada, em terras diferentes e 
não tão populosa quanto a sua, foi o suficiente para fazê-
lo locomover-se. 

 Sendo que as mulheres dekasseguis408 que participaram da pesquisa relataram 
como motivação principal a busca por trabalho, com o objetivo de juntar dinheiro e 
um dia retornar para ao seu país de origem em condições de manter a sua família, 
algumas conseguiram, outras ao retornar, não puderam sequer comprar a “tão 
sonhada” casa própria, ao que Antunes (2007, p. 118), diz tratar-se da produção do 
‘empobrecimento e redução de necessidades do ser social que trabalha’. 

 Ao afirmar isso segue o autor dizendo: Constata-se, pois, um processo de 
homogeneização e redução das necessidades do ser social que trabalha, “que deve 
privar-se de todas as suas necessidades para poder satisfazer uma só, manter-se vivo”. 

                                                           
407

Documento eletrônico disponível em: http://www.oas.org/dil/port/1951.pdf.acesso em 29 de julho 

de 2013 às 12h08 

408
“dekassegui”, que significa o e migrante que saí de sua terra natal para trabalhar, mas alimenta o 

desejo de retornar às suas origens. (CAMPO GRANDE, 1999). 

 

http://www.oas.org/dil/port/1951.pdf.acesso
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Embora as questões migratórias sejam sempre abordadas como sendo atributo 
masculino, durante muito tempo a migração feminina pertenceu a uma forma invisível 
de migração, pois ela só aparecia como acompanhante do marido ou para reunir a 
família, tal configuração reforça o domínio do masculino sobre o feminino e justifica a 
carência da discussão sobre a migração feminina e consequentemente sobre a 
temática específica dos Direitos Humanos da mulher migrante.  

Embora a migração de mulheres, muitas vezes esteja ligada às questões do 
Tráfico de Pessoas e à prostituição, estudiosos já apontam para o fenômeno da 
Feminização da Migração, no qual mulheres migram implantando projetos pessoais e 
não mais motivados por projetos familiares – embora permaneçam presentes os 
motivos de manutenção de suas famílias – como para acompanhar o marido e os pais. 

Cabe esclarecer que a migração tratada na pesquisa com mulheres dekasséguis 
apresenta um diferencial, visto que atende os critérios da Lei de Controle de Imigração 
entre Brasil e Japão de 1990, onde o Japão “abre as portas” para os descendentes de 
japoneses irem trabalhar e esse levante ocorreu na época que o Brasil passava por 
período de crise econômica e política, havendo uma “febre” de descendentes que 
rumaram para o Japão em busca de trabalho, dando início ao movimento dekassegui, 
como ficou conhecido.  

No item seguinte, busca-se situar a migração no contexto da globalização 
enfocando o fenômeno como movimento que se intensificou nas últimas décadas, 
sendo que após a crise de 2008, posteriormente, em 2011 com o terramoto seguido de 
tsunami, muitos brasileiros retornaram ao Brasil às pressas fugindo do desemprego e 
riscos de contaminação.  

2.1. MIGRAÇÃO NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO  

Não podemos considerar a migração internacional como um fenômeno isolado, 
como uma invenção do século XX ou da modernidade, pois tem na historicidade um 
elemento integrante dos acontecimentos na atualidade, embora tenha se intensificado 
no pós-guerra (1945) e de forma acentuada na década de 1980. 

As migrações internacionais durante muito tempo foram motivadas, em sua 
maioria pelo trabalho, no qual os países recebiam os trabalhadores estrangeiros para 
assumirem postos de trabalho que os nativos recusavam. Assim, nos países em 
melhores condições financeiras delega-se o trabalho pesado para o segmento do 
mercado não qualificado.  

As facilidades tecnológicas de contato situam os processos migratórios na 
atualidade dentro de um mundo globalizado proporcionando contatos com povos e 
culturas diferentes diluindo fronteiras, facilitando a locomoção entre cidades, estados 
e nações e consequentemente gerando sensações de estar aqui é lá ao mesmo tempo. 

A globalização trouxe mudanças também para o mundo do trabalho e no início 
do século XXI, tornou-se realmente global: ‘na mesma escala em que se dá a 
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globalização do capitalismo, verifica-se a globalização do mundo do trabalho’ (IANNI, 
2001). 

No caso do Japão em fins do século XX e início do XXI, os descendentes de 
japoneses (brasileiros) após acordos governamentais entre os dois países, migraram de 
forma regular para atender necessidades do mercado de trabalho japonês, 
principalmente na indústria.  Dessa forma, era designado para os brasileiros 
desempenhar tarefas que os japoneses não queriam fazer conhecidas como “3K”, 

Kitanai (sujo), Kiken (perigoso) e Kitsui (penoso), ou o que para os japoneses se 
designava como trabalho “sujo”.  

  Ao final da primeira década do século XXI, o Japão passa por diversas 
dificuldades que inibiram o crescimento econômico, geradas entre outras pelo 
Tsunami que atingiu o país no início de 2011.  A partir dessa crise, muitas indústrias 
tiveram seus quadros de funcionários reduzidos, assim como algumas fecharam suas 
portas provocando um aumento no quadro global de desemprego no país e 
consequentemente demissões de estrangeiros.   

Por outro lado, o Brasil começa a ver sua economia crescer, modificando e 
oferecendo melhores condições de vida a sua população. Alterando seu status de país 
exportador para receptor de imigrantes e favorecendo o retorno de brasileiros que 
partiram para outros países em busca de “ganhar dinheiro rápido” para retornar e 
viver com mais tranquilidade.  

Nesse contexto, no qual se apresenta um retorno de brasileiros para o país, 
encontram-se também os descendentes de japoneses que haviam migrado para o 
trabalho na indústria e serviços e agora retornam devido à crise econômica que se 
passa no Japão.  

Em seguida, os resultados da pesquisa trás os relatos das falas e sua relação 
com possíveis violações dos direitos das mulheres dekasséguis no que diz respeito ao 
seu trabalho nas fábricas e prestação de serviço no Japão, estabelecendo ainda esses 
parâmetros de violação de direito presentes nos motivos que as levou a emigrar. 

 

2.2. O TRABALHO DA MULHER DEKASSEGUI: entre o sonho e o direito  

Partindo da história oral das participantes da pesquisa, o momento analítico 
possibilitou uma reflexão geral sobre os depoimentos produzidos e apreensão de seus 
significados numa perspectiva sócio-histórica, abordagem essa que enfatiza a 
compeensão dos fenômenos a partir do acontecimento histórico considerando o 
particular como uma instância de totalidade social e vê a pesquisa como uma relação 
entre sujeitos, portanto dialógica, considerando o pesquisador como parte integrante 
do processo investigativo. 

O final da década de 1980 foi marcado por um intenso fluxo migratório de 
dekasseguis em direção ao Japão. É nessa esteira que se insere a história das 
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participantes da pesquisa que também foram em busca do « milagre japonês », ou 
seja, ir trabalhar por um tempo, ganhar dinheiro rápido e voltar para o Brasil, assim 
elas relatam quando citam os motivos que as levaram a ser dekassegui no Japão, tendo 
um fator coincidente de já ter um parente ou amigo trabalhando lá: 

Então, tava  aquela febre de todo mundo ir para o Japão, 
1989, 90, mais ou menos, então...  tava  aquela... todas as 
meninas, só tinha mulher bem dizer, balconista, 
trabalhava na... tipo uma gráfica, então, todo mundo se 
preparando para ir para o Japão, muitas, muitas... A 
grande maioria né ? Então aí, eu também... falei assim: 
ah, também vou (risos), também vou, meu pai tinha 
ido, tava lá já e daí  tava  trabalhando, falei assim: ah, 
porque minhas colegas  tavam indo. Ah, também vou 
começar me preparar para ir né? No trabalho, foi lá que 
eu decidi ir. (“Nagasaki”, p. 1).409 

Oh, a decisão que não tive não, né! Foi assim de uma hora 
para outra que eu... que a minha mãe já tava lá! E a 
minha mãe deu apoio pra gente né?! Se vocês quiserem 
vim vocês vem! Que ai a mãe conversa lá no hospital e 
vocês trabalham lá né?! A gente pegou e resolveu ir, já 
que a gente tava com emprego garantido, já tava com 
alojamento, tudo, que é no hospital mesmo. (“Fukuoka, p. 
11).  

Outro fato de destaque na fala de uma das entrevistadas e que corrobora a 
decisão de ir para o Japão na condição de dekassegui é que, mesmo estando 
empregada, estudando em uma fase que se é jovem e ainda ter que passar várias 
etapas para atingir uma carreira profissional que lhe dê condições de sobrevivência 
digna, optou-se ir para o Japão trabalhar pela falta de perspectivas que o país 
apresentava naquela década (1980), associada ao imediatismo presente enquanto se é 
jovem por querer fazer tudo rápido e ao mesmo tempo, conforme fala das 
participantes:  

Não! Foi querer conseguir as coisas rápido! Porque dava a 
possibilidade de você adquirir mais rápido, não por eu não 
ter estudo. Eu tava estudando, tava terminando, ia fazer 
o terceiro né? E daí eu não fiz o terceiro... e já virou uma 
bola de neve (riso).. já fui ai não fiz o terceiro, mas eu tava 
estudando, mas a possibilidade de adquirir mais rápido, 
de você conseguir o objetivo mais rápido.(“Nagasaki, p.6) 

 

                                                           
409

 Foram utilizados nomes de cidades japonesas para identificar os participantes da Pesquisa e 
resguardar suas respectivas identidades.   
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Aí, numa...uma semana que ia começar as aulas, a do 
meio (irmã) pegou e falou : Vamos embora pro 
Japão ?Falei: ah, vamos embora então! Assim, do nada! 
Vamos. Desfiz a matrícula e fui. Mas hoje era para mim tá 
formada. (Fukuoka p.2). 

Embora algumas das participantes tenham ido em épocas diferentes, a maioria, 
ao tomar a decisão de ir para o Japão dimensionam somente o fato de ir para 
trabalhar e ganhar dinheiro, mesmo deixando para trás o período em que 
normalmente o jovem se dedica a sua formação profissional com vistas a um futuro 
que lhe garanta a sobrevivência e perspectivas de bons empregos.  

Essa interrupção dos estudos quando se decidiu ir para o Japão, reflete-se hoje 
na dificuldade de ingressar no mercado de trabalho quando retorna, torna-se um 
caminho sem volta considerando que o sistema de trabalho no Brasil que é voltado 
para produtos e serviços, exigindo cada vez mais trabalhadores capacitados, gera um 
estranhamento quanto ao que oferece para essas trabalhadoras dekasseguis que 
permaneceram por 10, 12, 15 anos no Japão, conforme dizem: 

Oh, eu trabalhei em Belo Horizonte numa... assistência 
técnica de computador trabalhei com um cara lá. Fiquei 
dois meses lá. Mas... é claro que aqui no Brasil você tem 
mordomia né! Por quê? Porque lá eu trabalhava só 
sentada na frente do computador... em Belo Horizonte. 
Entendeu? Só que eu vi que num... não é isso que eu 
quero não! O meu lugar é no Japão! (“Fukuoka, p. 14).  

 

Aqui? Ai, lá é bem diferente![...] É... tudo ! Em tudo assim, 
igual você chega aqui, você vai procurar um trabalho. Não 
tem trabalho. Não tem trabalho! Você só vê falar: Ah, 
aqui tem trabalho, tem trabalho. Não tem trabalho! Por 
quê? Você vai lá. Ah, você não tem experiência? Não 
serve! Que trabalho é esse? Se eu chegar no Japão hoje, 
eu tenho trabalho! Eles não exigem... ah, você já 
trabalhou nisso aqui, você não sei o que, você fala 
japonês? Ah tá... é simplesmente você chega lá, faz uma 
ficha e você tem trabalho. Agora você vai... você chega 
aqui no Brasil (riso) meu Deus!Aí falam que no Brasil tem 
trabalho! Mas não tem trabalho!(“Nagasaki”, p. 7).  

Com a fala da participante “Nagoya”, pode-se inferir que direitos são violados e 
que envolvem questões tais com: a sua condição de ser mulher (no caso uma 
adolescente); discriminação por não ser da etnia japonesa; exercer uma função de 
adulto; remuneração menor e cobrança igual e tudo isso ainda com o agravante de 
causar sofrimento e adoecimento a ponto de gerar o movimento de retorno que 
envolveu toda sua família que estava no Japão.  
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Então a gente tinha função e responsabilidade de cargo, 
de cargo, que eles chamavam de líderes na época. Só que 
uma: você é menor. E outra: você não é japonês! Poxa, eu 
executo função de... entre aspas [faz o sinal com os 
dedos] de chefia ou de um cargo, não como funcionária, 
não como peão como a gente fala, não, mas... é peão do 
mesmo jeito, mas assim, você tem algumas 
responsabilidades que outras pessoas não tinham. Você 
não recebia a mais por isso e ainda era cobrada! Eu com 
dezessete anos falava: Não preciso disso! Eu não preciso 
disso! Então eu comecei a sofrer... eu não sei dizer se era 
depressão, mas eu comecei a desgostar do serviço, 
comecei a desgostar das outras coisas e eu não via o 
porque eu sair, eu mudar de emprego ou buscar alguma 
coisa melhor e tal. Eu preciso voltar! Eu não to satisfeita, 
não to bem! (“Nagoya”, p.30) 

O retorno é um pensamento constante para o imigrante, que sonha um dia 
retornar ao seu país, volta essa que é sempre protelada e quando acontece percebe 
que tudo mudou e que a adaptação ao seu país se torna mais difícil do que quando foi 
para outro que tinha uma língua desconhecida, agravando ainda mais esse processo de 
adaptação gerando o sentimento de não pertencimento ao seu país de origem, 
levando a manutenção do movimento constante de ir e vir como diz uma participante 
ao falar dos planos para o futuro:  

Meus planos é voltar pra lá, agora... não sei quanto 
tempo que eu pretendo ficar lá, entendeu ? Então, não 
tenho planos para o futuro ainda. A minha intenção é ir e 
não sei quanto tempo vou ficar lá. Não posso te dizer: ah, 
eu vou ficar lá, eu vou morar lá e também não posso te 
dizer, vou vim pro Brasil e vou ficar aqui. Meus planos, pra 
agora, é voltar... (silêncio), voltar e ficar lá. Daqui um ano. 
Eu não sei, eu não sei.(“Fukuoka”, p. 15).   

Quanto aos motivos que definiram a volta, umas das participantes afirma que 
retornou pela dificuldade da filha que foi alfabetizada em escola japonesa, porém sem 
perspectiva de ingressar em universidade no Japão e por temer que ela também vá 
para a fábrica como a maioria dos filhos de brasileiros, conforme sua fala:  

 Então... por causa dela! Lá no Japão, você vê muito filho 
de estrangeiro que acabam indo pra fábrica, não faz uma 
faculdade. Entendeu? Às vezes estuda, faz o ensino Médio 
lá e acaba indo pra fábrica, num tem um... Não faz uma 
faculdade, não vai pra uma medicina, não vai pra fazer 
um direito, porque lá também há uma regra: tem 
faculdade que estrangeiro não pode, tipo segurança, 
segurança tipo assim... Militar, não pode, direito, 
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estrangeiro também não pode fazer, então tem umas 
coisas do país que estrangeiro não pode fazer, eles não 
aceitam então aí... e também mais por isso, “deu” ver os 
outros filhos de estrangeiros, que os filhos acabam... 
ninguém ia pra faculdade, todos acabavam indo pra 
fábrica, trabalhar na fábrica, falei assim: não quero isso 
pra ela! (“Nagasaki” p. 8). 

E assim, embora se encontre dividida e insegura quanto ao futuro, caso a filha 
não se adapte, a falta de perspectiva que vê no Japão para que a filha conclua os 
estudos que lhe proporcione uma formação profissional, a participante decide retornar 
para o Brasil em busca dessa perspectiva, inclusive para ela mesma retome aos 
estudos quando diz: Eu voltei a estudar, estou estudando, “to” fazendo o terceiro ano, 
aí quero continuar né. 

  Outra participante também afirma que pela dificuldade em aprender a língua 
utilizada nas escolas e universidades japonesas diz: Na verdade, tinha voltado pra 
estudar né?! , mas sente um estranhamento e já não se vê mais morando no Brasil 
quando diz: Não, meu lugar não é aqui! Eu voltei o ano passado, em outubro (2011), já 
faz um ano e dois meses, aí eu vi que não era aquilo, não é isso que eu quero. Eu quero 
ir embora... eu quero voltar. Brasil já não tá como antigamente! 

O sentimento de medo relatado é extensivo aos filhos das participantes sendo 
fator que inquieta algumas delas em relação à dificuldade que os filhos poderiam 
apresentar para se adaptarem no retorno ao país e ao falar desse receio, uma delas 
cita o caso dos primos que apresentaram diagnóstico de depressão por não terem se 
adaptado quando retornaram:  

Eu tinha medo da adaptação dela, porque ela nunca tinha 
vindo né, veio quando era bebê né?! Não conhecia, nunca 
frequentou uma escola, sempre no meio da japonesada 
lá, então... eu tinha medo da adaptação dela, porque eu 
tive primos que também foram crianças e voltaram e 
tiveram muito problema emocional. Depressão... tão lá 
em São Paulo, é. Eles é... moravam aqui, depois foi pro 
Japão, moravam em São Paulo, vieram pra cá, foram pro 
Japão e voltaram para São Paulo. (“Nagasaki”, p. 9). 

 A decisão de emigrar entre as participantes foi unânime quanto à busca de 
trabalho, e de acordo com Antunes (2007, p. 125), o trabalho mostra-se como 
momento fundante de realização do ser social, condição para sua existência; é o ponto 
de partida para a humanização do ser social e o “motor” decisivo do processo de 
humanização do homem.  

 Por outro lado, da forma como ele se objetiva na sociedade capitalista, segue 
dizendo o autor que: o trabalho é degradante e aviltado. Torna-se estranhado. O que 
deveria se constituir na finalidade básica do ser social – a sua realização no e pelo 
trabalho – é pervertido e depauperado 
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 Pode-se inferir que essa mulher dekassegui que emigra em busca de trabalho 
no Japão com o ideário de que o trabalho lá é “diferente” do que ela tem aqui no país, 
se depara com condições de trabalho piores e em lugar estranho assim como diz 
Antunes (2007, p. 126): A força de trabalho torna-se, como tudo, uma mercadoria, cuja 
finalidade vem a ser a produção de mercadorias.  O que deveria ser a forma humana 
de realização do indivíduo reduz-se à única possiblidade de subsistência do 
despossuído.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Ao emigrar em busca de trabalho para um país distante e desconhecido, 
costuma-se se cercar de cuidados na tentativa de antecipar soluções para prováveis 
dificuldades que podem acontecer, porém ao empreender o retorno há ilusão de que 
basta chegar ao seu país para se sentir novamente em casa, mas não é isso que ocorre, 
pois segundo especialista, na ida leva-se cerca de seis meses para se adaptar, mas na 
volta cerca de dois anos. 

 Das falas apresentadas, depreende-se que as emigrantes foram em busca de 
trabalho com o objetivo de ganhar dinheiro e retornar com a possibilidade de arbitrar 
sobre novos rumos para sua vida, porém percebe-se que além das dificuldades de 
adaptação, as condições que sonhou encontrar foram diferentes e isso gerou dor e 
sofrimento havendo, no período em que lá permaneceu, a “perda” de etapas da vida 
que não poderão ser recuperadas. 

 Sinaliza condições de violação de direitos, tanto no seu país de origem, uma vez 
que a sua saída foi pela falta de perspectivas de trabalho que lhe dê condições dignas 
de vida, quanto no país de destino, pois além de estar em terra estranha, embora seja 
a terra de seus pais, avós, as condições imaginadas foram diferentes, pois nesses dois 
momentos (ida e retorno) há ausência de suporte, de políticas de recebimento que 
atenda essa demanda de brasileiros como vem acontecendo de forma acentuada na 
ultima década. 

O suporte que se diz é de políticas públicas que contemplem esse segmento de 
retornados proporcionando atendimento multiprofissional, considerando as 
particularidades de cada um como um ser individual e, portanto, que apresenta 
diversas formas de se adaptar ou não às novas condições que encontra em seu país, 
independente dos motivos que os levou a migrar. 

Sabe-se que a abordagem em um artigo não é suficiente e nem tampouco 
satisfatório para responder as questões que emergem do estudo, mas já é possível 
prever que problemas sociais surgirão em relação a essa demanda de retornados, não 
só dos participantes da pesquisa, em relação à inserção no mercado de trabalho; 
adaptação dos filhos (nascidos e alfabetizados no Japão); condições para que 
permaneçam no país e outras questões inerentes ao processo de retorno desses 
brasileiros.  
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O DESENVOLVIMENTO LOCAL EM TRÊS LAGOAS: AS MARCAS DA 
INDUSTRIALIZAÇÃO E DA MIGRAÇÃO 

Leandro Henrique Araújo Leite410 

Heitor Romero Marques411 

RESUMO 

O atual contexto tem sido marcado por constantes transformações sociais devido a diferentes fatores, 
dentre estes, o processo industrial, fenômeno que reflete diretamente nas relações de trabalho, 
migração e desenvolvimento local. O trabalho em tela discorre sobre o processo industrial do município 
de Três Lagoas – MS, sob a perspectiva do Desenvolvimento Local, abordando as características da 
cidade que tem atraído migrantes de muitas partes do país, devido a seu polo industrial reconfigurado. 
A pesquisa foi realizda mediante revisão bibliográfica e análise documental. O estudo permitiu concluir 
que Três Lagoas além dos aspectos que cernem o desenvolvimento e crescimento econômico advindo 
da indústria e da economia local, também se encontra em constante mudança em relação a dinâmica 
social local. A população está engajada com o desenvolvimento da cidade e não está somente 
recebendo os migrantes que vem a trabalho, mas incutindo hábitos destes no cotidiano do município e 
iniciando um processo de interação cultural, social e econômico no local. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Local. Três Lagoas. Industrialização. Migração. 

 

LOCAL DEVELOPMENT IN TRÊS LAGOAS: MARKS AND MIGRATION OF INDUSTRIALIZATION 

 

The current context has been marked by constant social changes due to different factors, among them 
the industrial process, a phenomenon that is directly reflected in labor relations, migration and local 
development. The screen work discusses the process of the industrial city of Tres Lagoas - MS, from the 
perspective of Local Development, addressing the characteristics of the city that has attracted migrants 
from many parts of the country, due to its industrial hub reconfigured. The research was realizda 
through literature review and document analysis. The study concluded that in addition to the Three 
Ponds aspects cernem development and economic growth arising from the industry and the local 
economy is also changing in relation to local social dynamics. The population is engaged in the 
development of the city and is not only receiving migrants coming to work, but instilling habits of 
everyday life in the city and beginning a process of cultural interaction, social and economic 
development at the site. 

 

KEYWORDS: Local Development. Three Ponds. Industrialization. Migration. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, percebe-se a globalização como um dos principais fatores 
responsáveis pelo crescente desenvolvimento das indústrias no estado do Mato 
Grosso do Sul. Essa expansão industrial aparece como “carro chefe” de outro 
fenômeno social; a migração de trabalhadores, das mais diversas localidades, em 
busca de melhores condições de vida e de trabalho, consequentemente, ascensão 
profissional e social. 

A industrialização, após a revolução industrial, passou a ser vista, comumente, 
como sinônimo de progresso capaz de gerar riqueza às cidades, oportunizar novas 
formas de trabalho e desenvolvimento, tanto para o indivíduo quanto para localidade, 
assim, a a concepção preponderante é a de que a indústria atua de forma direta no 
desenvolvimento das cidades que a abriga e da população do seu entorno. Contudo, 
vincular o desenvolvimento de um determinado local, total e simplesmente, a 
aglomeração de fábricas e indústrias encontradas no mesmo, é um equívoco, que, na 
atual conjuntura, não se pode cometer. Existem vários outros fatores enquanto  e 
variáveis, a exemplo dos humanos, sociais, econômicos etc., que devem ser 
considerados antes que se faça tal assertiva. 

Com a finalidade de desenvolver um trabalho que contemplasse algumas 
dessas variantes/variáveis, utilizou-se por base, uma localidade específica, neste caso, 
a cidade de Três Lagoas, situada no estado de Mato Grosso do Sul, região centro-oeste 
do Brasil. A escolha da cidade se deveu-se ao gigantesco processo migratório que torna 
patente todos os aspectos lançados anteriormente e que influenciaram, de alguma 
forma, o processo de desenvolvimento daquela localidade. 

1 A MIGRAÇÃO COMO REFLEXO DO PROCESSO INDUSTRIAL 

 O processo migratório se apresenta, na história, desde as mais remotas épocas. 
O ser humano, assim como os animais, é livre e se permite movimentar entre 
diferentes espaços sem, necessariamente, se fixar em um local durante um período 
definitivo, variando todavia, as razões do deslocamento.  

 A Organização das Nações Unidas (ONU) conceitua a migração como “[...] 
forma de mobilidade espacial entre uma unidade geográfica e outra envolvendo 
mudanças permanentes de residência" (RENNER, PATARRA, 1980, p.237). Nesse 
contexto, é enfatizado que para caracterização da migração a mudança residencial é 
necessária. Seguindo o mesmo parâmetro, o Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE), considera migrante o indivíduo com residência fixa em determinado 
local acerca de dez anos. 

 O processo migratório, não se restringe simplesmente a fatores espaciais, nesse 
sentido faz-se pertinente a contribuição de Salim (1992. p.121), dizendo que a 
migração é um “[...] fenômeno complexo essencialmente social com determinações 
diversas, apresenta interações particulares com as heterogeneidades de uma 
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formação histórico-social concreta que tende a assumir feições próprias [...]”. Percebe-
se que o autor não busca, simplesmente, conceituar a migração, mas problematizá-la. 
Convida o leitor a direcionar um olhar mais crítico aos aspectos da migração, ao 
considerar esta como um fenômeno complexo. 

 Os motivos pelos quais as pessoas migram de um lugar para o outro, podem ser 
distintos ou semelhantes, vai depender do estágio do ciclo de vida em que se 
encontram e os objetivos que almejam alcançar. A respeito dessas intenções Matos e 
Braga (2005, p.126) contribuem apresentando os possíveis motes que levam os 
sujeitos a se mudarem: 

[...] as migrações em direção às regiões litorâneas dos estados, 
composta principalmente por indivíduos da terceira idade; as 
migrações para as cidades médias, devido principalmente à 
intensificação dos investimentos por parte das empresas que 
fogem das deseconomias de aglomeração características dos 
grandes centros urbanos, mas também em função do aumento 
da violência urbana nas grandes cidades; e as migrações de 
trabalhadores com alta qualificação que se deslocam em 
direção aos grandes centros urbanos em busca de empregos 
com elevada remuneração e de um ambiente cosmopolita 
integrado ao consumo mundial.  

 O movimento migratório explica o porquê de muitas cidades se tornarem locais 
preferenciais em vista de seus diferentes atrativos, que em última instância reflete a 
busca pela melhoria da qualidade de vida, mais oportunidades de empregos, melhores 
investimentos, dentre outros. Nesse cenário, pode-se relacionar a queda das taxas de 
crescimento nos grandes centros devido ao crescimento da economia no interior do 
país. Atualmente, o processo migratório adquire uma nova faceta, pois sua preferência 
não é por grandes centros, mas por particularidades que as cidades podem apresentar, 
a exemplo dos fatores citados acima. 

 A estabilidade financeira e melhores condições de vida, almejadas por meio da 
conquista de melhores empregos, faz com que muitos indivíduos migrem de suas 
cidades de origem para lugares, até então, desconhecidos. Esse desafio é enfrentado 
em busca de condições melhores que as que sua realidade lhes proporciona. 
Submersos na realidade da produção social, permeada pelas forças produtivas 
materiais, os indivíduos estão condicionados às relações que independem de suas 
pretensões (KARL MARX, 1987). 

Sobre a questão do ambiente permeado pela migração e trabalho Carleial 
(2002, p. 36) é enfática ao afirmar que “[...] o processo migratório faz parte da 
reprodução da base material da sociedade, pois influencia o mercado de trabalho e a 
produção da riqueza local”. A localidade que sofre um processo migratório significativo 
tem, como consequência, as marcas dessa chegada de novos indivíduos em sua 
produção. O local sofre modificações não só de caráter econômico, mas, também, 
social, devido à demanda de novos trabalhadores e de culturas diversas se 
estabelecendo naquela localidade. A relação trabalho-migração, muitas vezes, atrelada 
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à realidade de muitos indivíduos que migram em busca de novas oportunidades de 
trabalho está imbricada nas relações de trabalho desde tempos idos. 

Em relação aos processos de transformação do trabalho e da migração, faz-se 
pertinente relacionar a publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
(IBGE), ao ranquear Mato Grosso do Sul como o oitavo estado brasileiro com o maior 
número de população de migrantes. Segundo a pesquisa aproximadamente 26% da 
população sul-mato-grossense é composta por pessoas de estados diferentes, ou seja, 
636 mil habitantes vieram de outra localidade do Brasil. Esse fenômeno, segundo o 
assessor econômico da Federação do Comércio (Fecomércio-MS), Thales de Souza 
Campos, deve-se à industrialização dos grãos e pela pecuária local. 

Desde a época dos bandeirantes, mineiros, paulistas e migrantes de outros 
paises que contribuíram para a colonização de Três Lagoas, houve a percepção do 
potencial que o município tinha para a construção das relações de trabalho, emprego e 
renda. Atualmente, segundo Nascimento e Avelino (2010), em pesquisa recente, 
realizada na cidade de Três Lagoas, os migrantes na cidade são oriundos, em sua 
maioria, da região Nordeste, com o total de 56% dos estados do Ceará, Pernambuco, 
Paraíba, Maranhão e Piauí, 37% dos estados de Minas Gerais e São Paulo e somente 
07% do Paraná. Esses percentuais permitem a cidade de Três Lagoas uma população 
bastante diversificada, fato que ocorre em um número significativo de cidades tidas 
como polos industriais. 

2 TRÊS LAGOAS E O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO 

O município de Três Lagoas situa-se na região leste do estado de Mato Grosso 
do Sul, faz divisa com o estado de São Paulo e está a 324 km da cidade de Campo 
Grande, capital sul-mato-grossense. 

 A trajetória histórica de Três Lagoas começa a se acentuar em 1829, momento 
em que a cidade recebe os bandeirantes que voltavam da guerra do Paraguai (Tríplice 
Aliança), ocasionando, na cidade, um acréscimo de moradores no povoado (MARTIN, 
p.2000). Nesse contexto, Três Lagoas ainda era conhecida como Patrimônio de Santo 
Antônio das Alagoas, lugar que surgiu com a colonização de mineiros, baianos, 
paulistas, que foram para a região em busca de terras férteis para cultivar a pastagem 
necessária para a pecuária (LEVORATO: 1998). 

 As contribuições de Levorato (1998), mostram que antes mesmo de se pensar 
que a cidade um dia seria mencionada como um pólo industrial de Mato Grosso do Sul, 
esta era vista como um lugar atrativo para a pecuária. Segundo Oliveira (2006, p.42): 

Em 15 de junho de 1915, através da Lei Estadual nº 706, a terra 
de Antonio Trajano dos Santos, Patrimônio de Santo Antonio 
das Alagoas, passa a ser chamada de “Vila de Três Lagoas”, 
pertencente a Comarca de Santana do Paranaíba. Somente em 
19 de outubro de 1920 a “Vila de Três Lagoas” foi elevada à 
categoria de município, passando a ser chamada de Três 
Lagoas. 
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  Como se pode inferir do acima citado, Três Lagoas nasceu em um 
ambiente povoado por pessoas de diferentes estados, culturas, mas com perspectivas 
de crescimento e desenvolvimento financeiro. Esse é um dos motivos de sua não 
estagnação, como afirma Moreira (2003, p.239), “[...] ao longo de sua história, Três 
Lagoas nunca estagnou no seu progresso. Com a perseverança, os seus homens e 
mulheres, do campo e da cidade, a construíram, nela investiram sua economia, nela 
confiaram”. 

 Três Lagoas teve um novo avanço com a construção das Barragem: Engenheiro 
de Souza Dias no rio Jupiá, iniciado em 1958 e concluída em 1974 (OLIVEIRA, 2006). A 
construção da barragem foi de extrema importância para mais um impulso de 
crescimento econômico na cidade, conforme aponta Moreira (2003, p.240):  

Empresas que aqui existiam cresceram e as que para aqui 
vieram ou que aqui nasceram, geraram milhares de empregos. 
As atividades comerciais foram intensificadas, novas agências 
bancárias surgiram e criou-se uma vila que era uma cidade, Vila 
Piloto, que tinha vida própria, mas cujos moradores se 
deslocavam para Três Lagoas, onde movimentavam o comércio. 

 No contexto de 1970, com a construção das barragens que implantaram a 
Usina Hidrelétrica do Jupiá, a cidade passou a ser mais valorizada, atraindo ainda mais 
os pecuaristas para a localidade, ocasionando por consequência modificações 
ambientais não benéficas devido ao manejo florestal (KURTZ, 2000). 

 Após o funcionamento da Usina Hidrelétrica de Urubupungá, Três Lagoas 
começou a ganhar mais notoriedade estadual, o governo percebeu que a cidade tinha 
potencialidade para crescer. A construção da Usina, uma obra de porte grandioso, 
demonstrou que o município de Três Lagoas estava em busca de sua autonomia e que 
tinha muito a contribuir para o desenvolvimento do Estado e do país. 

 O sucesso que a cidade tem vivido é reconhecido pelo Governo Federal,  que 
apoia o desenvolvimento do município e da região Centro-Oeste desde os meados de 
1970 por meio de programas estratégicos para a pecuária de corte e leite, objetivando 
melhores resultados na ocupação produtiva (OLIVEIRA, 2006). Tal fato vem atraindo 
até hoje, não apenas investimentos nacionais, mas europeus e de outras partes do 
mundo, inclusive no setor de reflorestamento e produção de celuose. Devido a isso 
pode-se afirmar que Três Lagoas representa o caso característico de cidade que passa 
do ambiente permeado pelo sistema de trabalho agrícola e de pequenos comércios e 
que inicia investimentos na área industrial de forma massiva. 

 É interessante recordar que com a Revolução Industrial as mudanças ocorridas 
nos meios de produção desestruturam antigas formas, dando espaço à ciência, ao 
fenômeno técnico, ressignificando valores sociais, cuja contribuição do homem não é 
mais voltada somente para seu sustento (CARLOS, 1990).  Importante a contribuição 
de Mendes (1999, p. 59) ao afirmar que “a indústria tem sido o palco de um vigoroso 
processo de mudança estrutural”. 
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O estado de Mato Grosso do Sul é um exemplo de que esta influência ocorre e 
faz com que o espaço se adapte a ela, considerando que o estado citado teve por 
muitos anos sua economia provida especialmente da pecuária e agricultura e 
atualmente tem se destacado como um polo industrial (JÓIA, 1999). 

A descentralização dos polos industriais das grandes cidades é um movimento 
no Brasil que, para Santos (2001, p.l06) "[...] a partir dos anos 70, impõe-se um 
movimento de desconcentração industrial, entre 1970 e 1980, o número de 
estabelecimentos industriais cresceram e o valor das transformações industriais 
aumentou". 

O novo cenário da chegada das indústrias para as cidades do interior, justifica-
se, segundo Lencioni (1994, p.35) pelo fato de “[...] as prefeituras atuaram no sentido 
de buscar atrair indústrias pela criação de distritos industriais. Para tanto,  houve a 
isenção de impostos e taxas municipais, além do ressarcimento dos gastos com infra-
estrutura e terreno.” Nesse sentido, entende-se que as prefeituras municipais além de 
reconhecerem a oportunidade de ter indústrias nos municípios, tiveram que se 
organizar para tal, de forma que também fosse de interesse das empresas se 
instalarem na cidade. 

Três Lagoas é um exemplo de cidade que ofereceu incentivos fiscais para que as 
indústrias se instalassem no município. Ofereceram-se transporte e energia, além de 
isenções fiscais. Não somente a cidade, mas o estado de Mato Grosso do Sul, tem 
recebido apoio do Governo Federal no plano de Desenvolvimento Regional (GOMES e 
PEREIRA, 2004). Tem-se como exemplo a Lei municipal nº 1429/97 de 24 de Dezembro 
de 1997 que: “Garante a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), Taxas e Emolumentos referentes ao empreendimento pelo prazo de 
cinco anos”. 

Em 1997 começou-se a perceber uma maior empreitada no município de Três 
Lagoas pela industrialização da cidade, a qual passou a ser caracterizada como um polo 
industrial. Nesse período, a cidade tinha como Prefeito Issan Fares, que ficou 
conhecido por mudar a base econômica no município da pecuária para a indústria, 
com a intensificação de investimentos na infraestrutura industrial (MARTIN, 2000). 

 Os incentivos oferecidos pela Prefeitura Municipal e pelo Estado tiveram rápido 
efeito, logo as empresas começaram a busca por terrenos onde estas se instalariam. 
Dentre as empresas que receberam incentivo para sua instalação no município, 
segundo a cadastro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico até o ano 
de 2012 54 empresas/indústrias receberam incentivos para se instalarem e 09 estão 
em fase de instalação/construção. 

 Nota-se que o crescimento de Três Lagoas no setor industrial não tem 
declinado, frequentemente chegam notícias de novas indústrias interessadas em se 
instalar na cidade. Segundo a notícia anunciada pelo Jornal do Povo, Três Lagoas se 
destaca no estado de Mato Grosso do Sul como a segunda cidade que mais tem gerado 
empregos formais. Os dados foram obtidos pelo Cadastro Geral de Empregados e 
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Desempregados no Brasil (CAGED) e é referente ao mês de maio de 2012, a primeira 
posição de destaque foi de Campo Grande, capital do estado. 

 O Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador (CIAT) realizou um 
levantamento junto a algumas agências particulares de emprego do município e 
concluiu que de 2007 a 2009 ingressaram no mercado de trabalho cerca de 18.680 
pessoas, sete mil trabalhadores desse montante foram captados para a construção das 
fábricas de papel e Celulose Votorantim Celulose e Papel e International Paper.  

 É sabido que muitos trabalhadores de outros estados estão migrando para Três 
Lagoas, especialmente, da região norte e nordeste do país e esse fluxo migratório é 
nítido em diversos setores da cidade. Em novembro de 2011, foi divulgado por uma 
das Clínicas de Medicina do Trabalho, CLIMEB, do município que apenas em uma 
semana foram atendidos 500 trabalhadores para a realização de exames admissionais. 

 São vários os fatores que envolvem as questões do trabalho, não basta apenas 
o oferecimento das vagas de emprego, sabe-se que, atualmente, há a necessidade da 
capacitação por parte do trabalhador para melhor execução de suas atividades. Diante 
dessa realidade, foram oferecidos em Três Lagoas vários cursos técnicos, parceria esta, 
estabelecida, principalmente, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) que por meio da abertura de processos seletivos oferece cursos técnicos para 
suprir a carência de trabalhadores capacitados para as indústrias. Dentre os cursos, as 
áreas que mais se destacam são as áreas de papel e celulose e química. 

3 O DESENVOLVIMENTO LOCAL  

A fim de se compreender o crescimento industrial de Três Lagoas e a chegada 
de migrantes à cidade sob a ótica do Desenvolvimento Local, faz-se necessária uma 
breve contextualização sobre a perspectiva do Desenvolvimento Local.  Atualmente, se 
tem escutado muito sobre a palavra desenvolvimento, nos mais variados segmentos, 
seja tecnológico, urbano, social, internacional e isso não é tão atual. Nesse processo ao 
se realizar uma retomada histórica percebe-se que a palavra desenvolvimento veio 
sofrendo transformações e agregando conceitos como o desenvolvimento regional, 
subdesenvolvido, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local, dentre outros.  

O desenvolvimento já foi associado somente à economia como salienta Souza 
(1997, p.06), "[...] o desenvolvimento não deve ser entendido como sinônimo de 
desenvolvimento econômico". No contexto globalizado em que a sociedade tem 
vivido, permeado por influências externas, status e muitas vezes desvalorização de 
determinados locais, faz-se necessário um referencial teórico que subsidie estudos que 
façam emergir o oposto desta realidade. A análise do presente estudo utilizou-se das 
teorizações acerca do conceito de Desenvolvimento Local, quer parte da premissa em 
considerar o ser humano como o ponto central inserido socialmente em um local com 
suas dificuldades e potencialidades.  

 Infere-se da conceituação referida a diferença entre o conceito de 
Desenvolvimento Local e as demais formas de desenvolvimento abordadas na 
atualidade. No Desenvolvimento Local não há a possibilidade de se pensar em um local 
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através de uma visão geral, superficial, uma vez que é preciso considerar suas 
características e potencialidades.  

Considerando que na perspectiva de Desenvolvimento Local deve considerar as 
características do local e ter um olhar voltado não apenas pela lente econômica, é 
preciso de se atentar para o atendimento das necessidades locais no sentido humano. 
Assim, cabe sinalizar a contribuição de Antonio Elizalde (2000, p.52) em relação as 
nove necessidades fundamentais na escala humana, quais sejam:  

[...] subsistência, proteção, afeto, entendimento, criação, 
participação, ócio, identidade e liberdade [...] da mesma 
maneira que seria muito difícil estabelecer se é mais 
importante em nossa biologia o sistema cardiorespiratório ou o 
sistema gastrointestinal ocorre algo parecido com as 
necessidades [...], todas têm uma importância similar [...] muda 
o conceito de pobreza associado exclusivamente à ausência de 
subsistência [...], há pessoas que morrem não somente de fome 
senão morrem também por carência de afeto ou por carência 
de identidade. 

 Pensar em Desenvolvimento Local é pensar no local como um campo de 
intervenção particular, projetar ou traçar uma meta de desenvolvimento a partir de 
outros lugares, de outras experiências e levar para ser executado no local foge 
totalmente da perspectiva dessa abordagem. Estudar o local pela perspectiva do 
Desenvolvimento Local é considerá-lo como singular, observar suas peculiaridades é 
fundamental no Desenvolvimento Local, analisar uma comunidade com diversas 
potencialidades e diferentes protagonistas e a dinâmica social local. 

 Buscar compreender como a cultura é expressa e incorporada nos hábitos e na 
rotina dos indivíduos em um local específico faz parte das análises do DL, pois segundo 
Kliksberg, (2001p.122-3): “[...] a cultura incide claramente sobre o estilo de vida dos 
diversos grupos sociais”.  Ao se analisar um local pela ótica do Desenvolvimento Local 
é necessário mensurá-lo como um conjunto de possibilidades, desafios e entraves 
existentes de forma capilar e complexa.  

 Na contribuição de Raffestin (1993) entende-se que as relações são construídas 
no espaço, há uma interação entre o espaço e o indivíduo, nesse sentido os atores 
criam o território de acordo com as relações estabelecidas neste, a cultura de quem o 
povoa e assim relações com o local são estabelecidas. 

 Segundo Abagli e Maciel (2004) há de se ter a percepção de que existe uma 
conexão entre as extensões socioculturais e territoriais, tanto em escala individual 
quanto em grupos sociais e que esta desponta em diversas escalas geográficas. 
Importante também a contribuição de Santos (1994) com as questões que envolvem a 
territorialidade ao apontar as mudanças que ocorrem nos territórios com o passar dos 
anos. Ante as muitas alterações fica nítida que a configuração que certo território era 
usado por sujeitos do local há anos atrás, é passível de transformações ao passar do 
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tempo. Nesse sentido Santos, (1994, p.18) que “a formação do território pode advir de 
lugares contíguos e de lugares em rede”. 

 Compreendido o território e a territorialidade, é importante a compreensão 
sobre comunidade. Para Weber (1987, p.77), comunidade se constitui em “Uma 
relação social na medida em que a orientação da ação social, na média ou no tipo ideal 
baseia-se em um sentido de solidariedade [...]”.  É possível perceber que sob a 
perspectiva do Desenvolvimento Local deve-se buscar analisar determinada localidade 
com todas as particularidades que esta possui, a tradição local, hábitos e costumes, a 
dinâmica social, ou seja suas potencialidades e seus entraves. 

4 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A INDUSTRIALIZAÇÃO, MIGRAÇÃO E O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL EM TRÊS LAGOAS 

 Os aspectos abordados acima sobre o caminhar histórico da industrialização de 
Três Lagoas bem como seu caráter atrativo para migrantes em busca de novas 
oportunidades de emprego mostram o quanto as relações de trabalho na cidade tem 
se tornado sua referência. 

Neste trabalho tem-se como metodologia a utilização da pesquisa bibliográfica 
que, conforme Gil (2002, p.33) “[...] é desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” e análise 
documental que pode ser utilizada, segundo Lakatos e Marconi (1996, p.57) “[...] no 
momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois". O tópico que segue 
pretende discutir os aspectos positivos e negativos do desenvolvimento de Três 
Lagoas, abarcando a industrialização, migração e o desenvolvimento local. 

4.1 ENTRAVES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E MIGRANTES EM TRÊS LAGOAS E AO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 

  É inegável que o desenvolvimento econômico e crescimento industrial 
de uma cidade traga em seu bojo questões sociais que afetam tanto a população que 
já vive no município quanto os migrantes que chegam no local. Assim, ao se analisar 
determinado local pela perspectiva do Desenvolvimento Local, não se pode olhar para 
o desenvolvimento de uma cidade ou comunidade apenas pela ótica econômica. 

 Três Lagoas, como a maioria das cidades do interior tem o perfil de comércio 
que estava projetado para atender a realidade local. O modo como as indústrias 
começaram a se instalar e o ritmo acelerado com o qual estas chegavam ao município 
foi um fenômeno difícil de acompanhar.  Atualmente os aluguéis da cidade chegaram a 
ter picos de duzentos por cento sobre o valor que de poucos anos atrás. Com a 
chegada das indústrias, muitos indivíduos vieram para o município em busca de 
emprego sem moradia fixa e dependentes do aluguel, porém, não havia casas 
suficientes para tantas pessoas e com isso os proprietários de imóveis se aproveitaram 
para o aumento exorbitante dos alugueis.  

A quantidade de migrantes a princípio temporários na cidade foi imensa, a 
ponto destes terem que se instalarem em cidades próximas a Três Lagoas, como 
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Brasilândia no mesmo estado e cidades do estado de São Paulo como Castilho e 
Andradina. Os hotéis da cidade também não conseguem atender uma demanda 
grande de pessoas que chegam no município sem reservas agendadas previamente. 
Muitas indústrias tiveram que criar alojamentos imensos para hospedarem os 
funcionários em períodos de construção, quando se concentrava maior número de 
trabalhadores. 

 Um aspecto predominantemente negativo quanto ao aspecto migratório de 
pessoas para Três Lagoas se deve à falta de registros destes sujeitos na cidade. Além 
dos jornais noticiarem a chegada de migrantes, não foram encontrados registros 
diretos sobre a chegada destas pessoas. Embora seja possível perceber nas ruas da 
cidade o quão numeroso está o comércio, hotéis e agências bancárias. 

 Os elementos destacados acima apresentam aspectos limitadores para o 
Desenvolvimento Local da cidade quando se lança o olhar para os sujeitos, as pessoas 
que vivem e os migrantes que estão chegando no município. A cidade está crescendo 
economicamente, mas os índices de qualidade de vida devem acompanhar esse 
crescimento, para que não caminhem em linhas contrárias e o foco que é a população 
padeça a margem da industrialização. 

4.2 ASPECTOS FAVORÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO LOCAL DO MUNICÍPIO DE TRÊS 
LAGOAS COMO POLO INDUSTRIAL 

 Devido o crescimento ocasionado pelo setor industrial, em muitas partes da 
cidade notam-se as inúmeras construções habitacionais e comerciais. A migração 
mudou o aspecto da cidade, novas residências e estabelecimentos comerciais 
começaram a surgir com a mudança no padrão social dos antigos e novos habitantes 
de Três Lagoas. 

 Com o mercado imobiliário em alta e os altos aluguéis, muitas pessoas veem a 
importância em adquirir uma residência própria no município. A construção de 
residências acaba por influenciar na geração de trabalho e na dinamização da 
paisagem local. Contudo, essa expansão local se dá em ambas as escalas, ascendentes 
e descendentes, assim como o mercado imobiliário, a Prefeitura sentiu necessidade de 
aumentar o número de leitos em seus albergues. Essa providência municipal serviu 
como uma estratégia para amparar as pessoas que passavam pela cidade sem ter 
condições financeiras para bancar sua estada nos hotéis da cidade. 

 Com a chegada de migrantes de diversos estados e países, a gastronomia local 
teve a necessidade de diversificar ainda mais os pratos, bem como incorporar na rotina 
dos restaurantes pratos típicos de outros estados. Apontam-se a mobilização local 
para despertar o sentimento de pertença dos migrantes em relação ao município, 
aspecto fundamental na ótica do Desenvolvimento Local. É importante proporcionar 
oportunidade de rememorar sabores tradicionais de seus locais de origens e  ocasião 
para os habitantes do município conhecerem novos sabores sem se ausentar de sua 
cidade natal. 
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 Os investimentos em capacitação profissional estão visíveis no cotidiano do 
município. Em curtos períodos são anunciados processos seletivos para qualificação 
profissional em níveis técnicos sem custo aos interessados, bem como o 
encaminhamento destes profissionais quando formados ao mercado de trabalho 
específico do curso realizando, garantindo aos habitantes da cidade qualificação 
profissional, para a demanda de trabalhado gerada pela indústria. 

 No município notam-se também diversificações nos setores culturais e 
turísticos, aspectos estes, que favorecem a qualidade de vida da população. Alguns dos 
exemplos são a reforma do balneário municipal e a constante manutenção da Lagoa 
Maior da cidade, utilizada como um espaço aberto para entretenimento da população 
e pista para prática de exercícios físicos. A infraestrutura da cidade tem melhorado 
significadamente, diversas avenidas, ruas e estradas foram pavimentadas e 
recapeadas. Pode-se correlacionar estes feitos ao aumento do tráfego de caminhões e 
ônibus a serviço das indústrias. Considera-se também como um proveito para os 
usuários do transporte coletivo, o aumento das linhas de ônibus para vários locais da 
cidade. A municipalidade tem investido para que os seus novos moradores se sintam 
acolhidos e tenham um ambiente agradável como forma de compensar sua 
participação no seu desenvolvimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As questões que envolvem a migração a industrialização e no Desenvolvimento 
Local de uma cidade são diversas, porém, podem e muitas vezes estão juntas de modo 
complexo e dinâmico. A pesquisa permitiu constatar que a migração desponta como 
um fator de grande valia para o Desenvolvimento Local do município de Três Lagoas, 
associada à industrialização. Foi possível notar que a industrialização influenciou 
significantemente para a atração de inúmeras pessoas para a cidade, gerando uma 
diversificação nas relações de trabalho e cultura, transformando hábitos e 
ocasionando mudanças na paisagem do município. Embora não se esperasse um 
imenso crescimento e uma quantidade de migrantes no município, todos estão se 
mobilizando e contribuindo com a manutenção desta nova dinâmica social. 

Sob a teoria do Desenvolvimento Local entende-se que o caso apresentado do 
município de Três Lagoas tem alcançado desde as políticas nacionais, estudais e 
municipais à participação de pequenos e grandes comércios da cidade neste processo. 
Incluindo nesse contexto trabalhadores e indivíduos migrantes que estão não somente 
contribuindo com a mão de obra, mas também com interações relacionais, 
diversificando as relações de trabalho, cultura, hábitos e perspectivas. 

 Conclui-se que Três Lagoas além de estar recebendo influências das indústrias 
no que concerne à economia local também se encontra em constante mudança 
quanto a dinâmica social local. A população está engajada com o desenvolvimento da 
cidade e não está somente recebendo os migrantes que vem a trabalho, mas incutindo 
hábitos destes no cotidiano da cidade e dando seguimento a um processo de interação 
cultural, social e econômico no local. 
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RESUMO 

Buscar-se-á discutir as migrações no Brasil e o próprio fazer-se dos migrantes nos 
espaços material e simbólico, por meio das cartas de mulheres migrantes, que eram 
publicadas na íntegra no Boletim das migrações Vai Vem – década de 1980. Cabe 
destacar, que este periódico se encontra sob a guarda do Núcleo de Documentação 
Histórico “Honório de Souza Carneiro” na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
Campus de Três Lagoas (UFMS/CPTL). Pretende-se evidenciar as fronteiras para além 
do seu sentido geográfico. Deste modo, pode-se entender a(s) fronteira(s) 
(re)construídas entre os sujeitos pelo ato de escrever as cartas e pela própria 
dinamicidade que as cartas produzem no âmbito do vivido dos migrantes. O ato de 
escrever a carta evidencia a fronteira entre dois mundos: o mundo interior e o exterior 
do remetente. A fronteira é marcada e se faz fronteira na linha de encontro da tinta 
com o papel. Podemos compreendê-la também, no âmbito do vivido, o autor escreve 
no intuito de comunicar-se e percorrer distâncias. Fazer-se presente. Neste sentido, 
transpassa fronteiras - entre o narrador de lá e o narrador de cá, ou entre o remetente 
e o destinatário -, para que assim, possam-se entregar-se no deleite do olhar.  

 

Palavras-Chave: Migração; Fronteira; Cartas; Trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

O Boletim Vai Vem, fonte privilegiada no presente estudo413, era editado pelo 
Centro de Estudos Migratórios, São Paulo (Missionário de São Carlos) e Centro Pastoral 
dos Migrantes, S. Bernardo do Campo (Diocese de Santo André), e enviado para 
diversas regiões do Brasil, entre elas a cidade de Andradina, noroeste do estado de São 
Paulo, mais especificamente para o Instituto Administrativo Jesus Bom Pastor414 que 
coordenava diversas ações junto aos migrantes na região. 

O Centro de Estudo Migratório (CEM), em parceria com o Centro Pastoral de 
Migrantes (CPM)415, passou a publicar, em junho de 1981, o Boletim Vai Vem, 
primeiramente trimestral e depois bimestral, até o ano de 2010, quando se tem o 
último número publicado.  

 As matérias que compõem o periódico são riquíssimas, sobretudo para uma 
análise histórica, como por exemplo: as notícias dos movimentos migratórios do Brasil 
e do mundo, principalmente da América Latina, que ressaltam o contexto migratório; o 
posicionamento da Igreja frente às injustiças aos migrantes; convites e resultados de 
encontros regionais e nacionais; charges críticas sobre a vida do migrante; histórias em 
quadrinho; notícias de outras dioceses; divulgação de livros feitos por meio de 
reflexões dos encontros dos migrantes; poesias, músicas, entrevistas e reportagens 
feitas pelos migrantes, entre outros conteúdos.  

Tem-se, também, as cartas escritas por migrantes enviadas para familiares, 
amigos e ao editorial do Boletim Vai Vem que as publicava na íntegra e/ou por trechos 
acompanhados de análise ou comentário do editorial. Que para este texto, 
analisaremos quatro narrativas de mulheres migrantes que foram publicadas na 
íntegra no Boletim, sob a perspectiva da história vista de baixo416 em que as pessoas 
comuns são protagonistas de suas histórias. 

                                                           
413

 Embora, tenhamos algumas reformulações, este texto é uma compilação do trabalho de conclusão 
de Curso – TCC -, intitulado: “Boletim das migrações Vai Vem – década de 1980: Um olhar sobre as 
narrativas epistolares”, defendido no ano de 2013 e orientado pelo professor Dr. Vitor Wagner Neto de 
Oliveira, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas – UFMS/CPTL.  
 
414

 IAJES (localizava-se em Andradina – SP) era uma organização dirigida por padres, como o padre João 
Carlos Oliveri e outras pessoas inspiradas na Teologia da Libertação, que ficou conhecido por seu caráter 
religioso, sobretudo partidário de esquerda, tendo em seus referenciais a inspiração nas ideias 
marxistas. Suas ações eram de cunho assistencial e político, dentro do universo destas ações estavam os 
seguintes movimentos: negros, indígenas, mulheres, sociedade de amigos de bairro (SAB’s), 
Comunidade Eclesiais de Base (CEB’s), pela reforma agrária, pela saúde e pelo fortalecimento do Partido 
dos Trabalhadores (PT), entre outros. Sobre um entender maior do Instituto ver o trabalho de 
dissertação da Marina Esteves de Oliveira (2006, p.119). 
 
415

 Informações sobre CEM e CPM foram retiradas do site do Centro Migratório de São Paulo. 
Link:  
http://www.missaonspaz.org/#!cem  
 
416

 “A história das pessoas comuns como um campo especial de estudo. (...) Tem início com a história 
dos movimentos de massa no século dezoito... Para o marxista, ou mais comumente o socialista, o 
interesse na história das pessoas comuns desenvolveu-se com o crescimento do movimento 

http://www.missaonspaz.org/#!cem


 

1314 

 

Os conteúdos das cartas não são entendidos somente no campo da narrativa 
de começo, meio e fim, mas, sobretudo, como experiência de atividade humana. Ao 
escreverem suas histórias, os migrantes remetem ao (re)contar, o (re)viver, o 
(re)lembrar e a (re)invenção das  representações de mundo presente e passado 
registrados em suas memórias.  

Assim, a análise se dará dentro do campo das representações que entrelaçam a 
memória e as redes simbólicas do imaginário dos migrantes, com um olhar para a 
matéria prima, ou seja, suas próprias narrativas. Os narradores interpretam o vivido 
segundo um conjunto de (re)significados, assim compreendemos a práxis da 
experiência para além do âmbito do vivido (SILVA, 2001, p. 13).  

Ao oportunizar o próprio fazer desses migrantes desnudar-se-á o seu cotidiano 
de vida vivenciado pela experiência do trabalho e pelas organizações populares. E 
ainda, suas perspectivas e desafios diários, como consequência das migrações 
ocorridas no Brasil nos anos de 1980. Os ventos das migrações são o próprio 
movimento dos sujeitos fazendo-se migrantes e fazendo-se nos lugares e, no extremo, 
fazendo o próprio lugar.  

Entendem-se as cartas como escritas do tempo417, em suas linhas trazem à luz o 
tempo e o espaço social, cultural e econômico vividos pelo remetente e pelo 
destinatário, ou melhor, pela sociedade.  As cartas são frutos da memória coletiva que 
permitem apreender o encontro mais intenso do sujeito – remetente – com o seu 
próprio eu. De tal forma, que se apresenta como um ser coletivo. 

TRNASPASS[ANDO] FRONTEIRAS: CARTAS FEMININAS 

A fronteira não é o ponto onde algo termina, mas, como os gregos reconhecem, a 
fronteira é o ponto a partir do qual algo começa a se fazer presente. 

Martiin Heidegger, “Building, Dwelling, Thinking”. 

 Por muito tempo, na historiografia, o olhar sobre o conceito fronteira era, 
somente, pelo viés construído pela unidade territorial do Estado/Nação. Visão erigida 
pela política do poder, que demarca concretamente as regiões distintas. Todavia, 
como arrolado na epígrafe pode-se entender o polissêmico significado conceitual da 
fronteira, sendo o lócus do próprio fazer-se da presença e não como uma “linha 
divisória” que distância. 

Dito isto, direcionaremos o nosso olhar para as cartas escritas e enviadas ao 
editorial do Boletim Vai Vem pelas mulheres Dona Maria, Inês Ferreira, Fátima e outra 
não identificada. Quatro, das quatorze cartas publicas entre o periódico da década de 

                                                                                                                                                                          
trabalhista.” Essa tendência “impôs algumas luzes bastante eficazes para os historiadores socialistas” 
(SHARPE, 1991, p. 45). 
 
417

 Conceito utilizado por Neves (1992, p. 82). Os textos epistolares revelam o tempo e o espaço 
históricos vividos pelo remetente. 
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1980, são escritas por mulheres, sendo duas de caráter privado e as outras duas de 
caráter público. 

 O objetivo não é fazer uma divisão de análise das cartas por gênero para se 
entender o universo migratório, mas a quantidade inferior das cartas escritas pelas 
mulheres em relação às masculinas chamou atenção, fomentando algumas questões: 
Será que havia algum interesse do editorial em publicar mais cartas masculinas do que 
femininas? As mulheres, neste período, participavam das organizações sociais? Como 
se organizavam? Quais os conteúdos destas narrativas? Havia diferença com as demais 
cartas escritas pelos homens? Quais são os fluxos migratórios evidenciadas nas cartas? 
Sendo assim, ouvir as vozes destas mulheres se fez necessário para a compreensão da 
composição do Boletim e das trajetórias de vida das mulheres migrantes.  

Dona Maria, ao escrever a história de um grupo de migrantes do estado do Rio 
Grande do Norte, nomeia sua carta como: Aqui tá nossa história418. Destaca-se a busca 
incessante destes sujeitos por uma vida melhor, as inúmeras retiradas, o vai e vem das 
lutas, sonhos e esperanças, arriscando suas vidas, como salientado por Dona Maria: 
“mesmo assim ainda vivemos mudando fazendo retirada arriscando a própria vida 
para sobreviver” 419  (p. 12). 

 Conforme a narradora, o grupo fez a seguinte rota: no ano de 1958, saiu do Rio 
Grande do Norte em busca de melhores condições de salário e migrou para Campina 
Grande, na Paraíba. Em 1967 partiu em retirada para a cidade de Ouro Preto, em 
Minas Gerais, para trabalhar no garimpo de ouro. Saiu em retirada novamente, pelos 
atrasos constantes nos pagamentos dos salários e pelas perseguições sofridas: “nois 
voltemos para o garimpo em busca de ouro preto mais das muitas perseguições que 
fizeram nós levanta retirada para cidade grande” [sic] (p. 12). Cabe pensar por quem e 
por que esses migrantes eram perseguidos.  

Depois, este grupo migrou duas vezes até se fixar na cidade do Rio de Janeiro, 
mas as oportunidades de emprego aos migrantes eram poucas, então decidiram ir 
para a cidade de São Paulo, em busca de uma vida melhor. 

Na capital paulista os migrantes encontraram diversas dificuldades, como a 
falta de um lugar para morar. Mas, como salienta Dona Maria ao encerrar sua 
narrativa, este grupo de migrante se envolveu com o Movimento pela Moradia, o que 
fez (re)acender a chama da esperança por dias melhores e pela conquista da casa 
própria. 

                                                           
418

 Boletim das migrações Vai Vem. Ano 1, n° 04, mês Março, ano 1982, p. 12. (IAJES-NDH) 

 
419

 Cabe destacar que todas as citações das cartas descritas no decorrer do trabalho estarão na íntegra, 

ou seja, a maneira que o remetente escreveu [sic].  
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A [espera]nça de uma vida melhor brota no decorrer de toda a carta. A voz de 
Dona Maria traz luz às histórias de um grupo de pessoas e as condições precárias que 
este, ao migrar, está exposto, sobretudo pela migração forçada. 

A segunda carta foi enviada ao editorial do Boletim no dia 22 de dezembro de 
1982 pela Dona Inês Ferreira Vicente. De todas as cartas analisadas durante a 
pesquisa, esta narrativa demonstra mais dificuldade na ortografia, contendo diversas 
rasuras e pouco extensa. No entanto, o convite para navegarmos entre histórias cheias 
de lutas, esperanças entre conformismo e resistência estava a chamar. 

 No título da carta, A vida da mulher trabalhadora, bóia-fria420, Dona Inês 
Ferreira frisa a sua condição feminina e de trabalho. Uma história de vida pelo trabalho 
que desnuda milhares de histórias de migrantes temporárias. 

Em cada palavra escrita pela remetente, as condições de trabalho vivenciadas 
pelos trabalhadores boias-frias, ou pela mulher trabalhadora, ficam mais evidentes. 
Serviço que envolve desde crianças (a participação dos filhos pode ser tratada como 
uma estratégia para aumentar os ganhos, uma vez que as crianças ajudam os pais nos 
afazeres do trabalho), jovem e até idosos, como aponta Dona Inês Ferreira: “Nesta luta 
dura estão empenhadas pessoas de todas as idades desde jovens até idosas com 60 
anos de vida e luta” (p. 12). 

No decorrer da carta percebemos que a palavra luta é salientada em vários 
momentos, ao se referir ao cotidiano de trabalho e de vida: “Apesar da luta para 
sobreviver o salário que ganhamos não compensa o suor que derramamos (...). A 
gente se levanta as 4 horas da manhã a fim de trabalhar pra viver. Logo de manhã a 
gente fica toda molhada de orvalho, hora chuva e sol” (p. 12).   O suor de dias, meses e 
anos de trabalho é entendido como aspecto de luta, para além do retorno financeiro, 
pois este mau cobre a alimentação de toda a família.  

O desgaste corporal pode ser pensado como processo de precariedade do 
trabalho de roçagem, da carpa do corte e da plantação da cana de açúcar, 
principalmente para as mulheres: “Somos obrigadas a trabalhar com enxadão (...) à 
tarde estamos cansadas sem forças, e assim vão dias, meses e anos sem poder perder 
dias” (p. 12). 

A esperança de uma vida melhor é destacada em todas as cartas, não sendo 
diferente nesta, quando a remetente finaliza sua narrativa: “o que nos anima é a 
esperança de que um dia em meio de tantas injustiças haverá justiça para todos” (p. 
12). 

Dona Inês deixa explícito as péssimas condições de trabalho que ela e as 
demais mulheres trabalhadoras foram submetidas. Sua narrativa é marcada pelo 
sofrimento do trabalho feminino e de sua categoria de boia-fria, o que permite 

                                                           
420

 Boletim das migrações Vai Vem. Ano 2, n° 05, mês Março, ano 1983, p. 12. (IAJES-NDH) 
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desvendar as condições que estes sujeitos e demais trabalhadores estão expostos 
devido ao processo de exploração-dominação. 

As duas próximas cartas são narrativas voltadas aos familiares – de quem partiu 
e de quem ficou –, ambas demonstram as trajetórias de vida dos migrantes pelas 
dificuldades financeiras. Mulheres que lutam em busca de trabalho, para contribuir no 
orçamento familiar.   

A primeira carta421 é escrita no dia 4 de Maio de 1983, mas publicada em 
setembro do mesmo ano, é direcionada à Fátima pela sua irmã que se reside no Ceará. 
A remetente escreve com o intuito de enviar notícias sobre seus familiares e sobre 
seus próprios dilemas para sobreviver. Cabe destacar que esta carta não tem título e 
não fica claro se a trajetória da remetente é fruto das migrações ou se foi sua irmã 
Fátima que migrou para outra região. Destaca-se também a inquietude do porquê de 
uma carta de traço privado foi publicada no Boletim. 

Infelizmente as notícias narradas na carta não são muito boas; a remetente 
escreve para pedir ajuda à sua irmã como podemos observar:  

Fátima aqui no Ceará esta muito ruim, não sei como ainda 
estamos aguentando, pois estamos passando por muitas 
necessidades, pouco temos para comer (...). Não aguento mais 
olhar para os meus filhos famintos e não poder fazer nada nem 
ao menos um pedaço de pão para dar-lhes eu tenho (p.9). 

O foco central nesta narrativa são as condições de vida de uma família cearense 
pautada pela miséria, a seca, a falta de emprego, entre outros. As condições de vida 
destes sujeitos ajudam a pensar nos motivos das migrações desta região (Ceará), que 
no contexto dos anos 1980422 foram elevadas. 

A maioria da população cearense sofria com o mal da seca423, embora 
existissem algumas famílias piedosas, como a irmã de Fátima ressalta que ajudavam os 
mais carentes. Outra forma destes sujeitos conseguirem alimentação era através da 
troca de alimentos pela força de trabalho: “são muitos as pessoas que vivem atrás de 
trabalho mesmo que seja para pagar com a comida” (p. 9).  

                                                           
421

 Boletim das migrações Vai Vem. Ano 3, n° 10, mês Setembro, ano 1983, p. 9. (IAJES-NDH) 
 
422

 O estado do Ceará sofreu nesta década com dois ciclos de seca: 1980 a 1983 e 1987. Para entender 
melhor sobre esse período de seca no nordeste ver: CAVALCANTE, Clóvis de Vasconcelos (org.). A Seca 
de 1970 – 80: uma avaliação pela Fundação Joaquim Nabuco. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 
2002.  
 
423

 Cabe ponderar que á toda a uma discussão sobre a construção discursiva, ideológica e política em 

relação à seca como condicionante da pobreza no Nordeste (assim como o próprio Nordeste é um a 

invenção que se sustenta sobre a seca e a pobreza). 
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A escassez de chuvas nesta região proporciona fome e pobreza: “nós nem se 
quer temos ânimo para nada, só em pensar em tão grande seca que está nos matando 
aos poucos, não temos quase o que comer e muito menos o que vestir” (p. 9). 

A autora da carta encerra sua escrita pedindo com muita tristeza e saudade 
para que sua irmã a ajude: “Minha irmã vou terminar com muita tristeza, sinto muitas 
saudades suas. Fátima por Nossa Senhora me ajude, nós precisamos de sua ajuda” (p. 
9). 

As necessidades financeiras sobressaem nesta narrativa. A esperança de 
propiciar uma vida melhor à sua família é revertida pela falta de trabalho, resultando 
em péssimas condições de vida. Submetendo-se a trabalhar em troca de um prato de 
comida, para que seus filhos não padecessem de fome.  

A carta intitulada Saudações424 é assinalada por uma narrativa voltada para um 
caráter privado/familiar. Nesta carta aparece somente o destinatário - Dona Maria de 
Fátima – e sugere que o remetente seja algum de seus familiares, pela narração 
próxima e pelo uso do gênero feminino no decorrer do diálogo.  

 O intuito da carta à Maria de Fátima é marcado pelas notícias de sua terra 
natal, Ingazeira, Pernambuco, como a falta de emprego e as péssimas condições de 
trabalho que assombram a cidade. A remetente alerta para que a destinatária não 
retorne à sua casa já que as condições de vida em São Paulo, lugar que Maria de 
Fátima se encontra, também está muito ruim, principalmente para os imigrantes.  

A remetente evidencia a todo o momento que a situação em Ingazeira não é 
das melhores, dizendo que o custo do “feijão está quase por 30 mil” (p.14) e as 
condições de emprego são as mínimas, e quando tem o salário é baixo: “Maria sobre a 
vontade de você vim embora pense muito nesse seu plano por que a situação de viver 
aqui é muito difícil...” (p. 14).  

A autora da carta ao ressaltar a falta de emprego na região deixa a entender 
que a dificuldade de se encontrar trabalho era tamanha que as pessoas acabavam por 
optar pela primeira oportunidade que aparecia, mesmo se o salário e as perspectivas 
não fossem das melhores: “o emprego que bom não tem, o emprego que apareceu 
para os pobres pai de família foi umas emergência sem futuro que não da nem para os 
solteiros (...)” (p.14).  

A remetente demonstra que o trabalho voltado para as mulheres também era 
algo difícil de ser conseguido: “Maria manda me dizer se ai é fácil emprego para 
mulher”; “Maria quanto é sofrer morar em um lugar que não tem ganha nem para 
mulher ganha”. Ou ainda, ao dizer que o seu dinheiro não deu nem para tirar a foto da 
sua filha, que ela pretendia enviar com a carta: “este ganho que eu ganho não esta 
dando nem pra feira ainda não tirei a foto da menina porque não tenho dinheiro 
imagine” (p. 14). 

                                                           
424

 Boletim das migrações Vai Vem. Ano 6, n° 23, mês outubro-novembro-dezembro, ano 1986, p. 14. 
(IAJES-NDH) 
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As dificuldades de emprego nesta região eram muitas, principalmente para 
mulheres, estas deveriam desdobrar-se tanto com os afazeres da casa como com a 
responsabilidade de sustentar financeiramente sua família.  

Cabe destacar que as cartas se tornam redes de socialização entre os migrantes 
e seus familiares: “diga a Francineide que eu estou aguardando a carta que ela vai me 
escrever” ou “sempre se lembra de me escrever me falando como vai ai a Capital 
Paulistana” (p. 14). 

O sentimento nostálgico é registrado desde o início da carta até o final da 
narrativa: “Maria com um abraço a você e outro em Francineide mãe e da lembrança 
para todos vocês e sempre se lembra de me escrever me falando como vai ai a Capital 
Paulistana todos mandam muita lembranças a Génario” (p. 14).  

O enredo composto pelas vozes destas mulheres migrantes traz à tona a 
elaboração de expectativas e necessidades que levam à busca pela cidade como forma 
de superação das condições adversas. Mas ao mesmo tempo em que a cidade é 
apontada como sinônimo de esperança, a experiência e a trajetória de vida concreta 
fazem emergir a memória de um tempo de desencanto e de frustrações. 

Percebemos que o mundo do trabalho permeia o cotidiano do migrante, por 
vezes os fatores de expulsão e de atração (condição de existência e condição de 
realização pessoal, social e econômica), ligados ao trabalho, são determinantes para o 
deslocamento do migrante, seja no seu sentido material ou simbólico (GOËTTERT, 
2008, p. 216).  

As narrativas epistolares evidenciam as condições de vida dos migrantes no 
âmbito rural e urbano, marcadas pelas dificuldades do trabalho e exploração da mão 
de obra. Destaca-se, também, a organização coletiva dos migrantes na luta por 
melhores condições de vida no lugar chegado: a esperança “por dias melhores” 
pautada em inúmeras retiradas, no vai e vem das lutas, sonhos e esperança, arriscando 
suas próprias vidas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar as cartas das mulheres migrantes dentro do campo das 
representações que entrelaçam a memória e as redes simbólicas do imaginário dos 
migrantes, apreendemos estes sujeitos como atores sociais – sujeitos coletivos - 
perante o meio em que vivem e ao privilegiar as narrativas epistolares, as mesmas 
demonstraram serem fontes em potencial para a análise histórica. 

As histórias narradas pelos migrantes se misturam com suas trajetórias de vida 
pelo cotidiano de trabalho, tanto no local de saída, como no local chegado, 
desnudando assim, o mundo do trabalho e os mundos dos trabalhadores. Os 
deslocamentos marcados pelas migrações forçadas permitem apreender as tensões 
sociais vividas neste contexto.  
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O fazer-se migrante pelos deslocamentos e pelas necessidades do trabalho 
demonstrou o sentido do trabalho para além do retorno financeiro, ou seja, está 
implicado na própria existência humana. Todavia, não justifica o processo de 
exploração-dominação vivido por esses sujeitos nas relações de trabalho. 

As quatro vozes das mulheres migrantes possibilitam inúmeras análises. 
Histórias de mulheres comuns que vivem no vai e vem das migrações. As marcas no e 
do ato de migrar ficam registradas nos seus cotidianos. O deslocar não é somente pelo 
viés geográfico, mas um (des)locar de sonhos, lutas e esperanças.   

Percebeu-se que o tema das migrações pode ser estudado não somente como 
pano de fundo na pesquisa histórica, mas apreendendo na sua essência, por meio das 
experiências de homens e mulheres migrantes. Por isso, entendemos que as cartas 
trabalhadas neste estudo e as demais narrativas publicadas nos demais exemplares do 
Boletim, precisam e podem ter um estudo mais profícuo, bem como o próprio 
periódico, tendo em vista seu discurso entre o político e o religioso para fomentar as 
organizações sociais dos migrantes, dentre outros questionamentos que poderiam ser 
arrolados, na tentativa de compreender o universo migratório. 
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 RESUMO 

As migrações internacionais tem ocorrido com maior frequência em razão da 
conjuntura econômica proporcionada pelo processo de globalização. A Convenção 
Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
dos Membros de sua Família foi adotada pelas Nações Unidas em 1990, mas até hoje 
foram poucos os países que a ratificaram. Segundo dados de 2009 da OIT cerca de 200 
milhões de pessoas vivem fora de seu país de origem, sendo a busca por trabalho e 
renda a força motriz para o fenômeno migratório. Na América Latina, o fenômeno é 
muito acentuado devido à localização do Brasil, que possui uma grande área de 
fronteira com quase todos os países sul-americanos. Além disso, na última década o 
país se firmou no cenário internacional como uma potência econômica emergente, 
atraindo um número maior de imigrantes ilegais, o que contribui para violações aos 
direitos humanos, especialmente no que diz respeito às condições de trabalho. Assim, 
o trabalho buscará analisar a relação do princípio da dignidade humana e o acesso ao 
trabalho formal no sentido de identificar possíveis políticas de legalização para os 
migrantes e suas famílias. O trabalho é de natureza bibliográfica, baseada na leitura de 
doutrinadores na área em cuja temática está inserido, utilizando-se da metodologia 
histórico-crítica, uma vez que procederá à análise histórica dos movimentos 
migratórios e, posteriormente, realizará a análise das informações colhidas sobre 
possíveis políticas de legalização dos migrantes que vem para o Brasil. Conclui-se daí 
que, o influxo de migrantes para o Brasil, no âmbito do Mercosul tem aumentado nos 
últimos anos, em razão das condições econômicas do país, o que acarreta na violação 
do princípio da dignidade humana, uma vez que a maioria destes migrantes não tem 
acesso à condições de trabalho formais, com as garantias da legislação trabalhista 
local. Embora algumas políticas, no sentido de legalização destes trabalhadores, 
venham sendo implementadas, ainda não se encontrou uma forma de proporcionar a 
todos estes trabalhadores, condições de trabalho ideais. O trabalho está vinculado às 
investigações do grupo de pesquisa Princípios de Direito Social no Constitucionalismo 
Contemporâneo, vinculado ao Programa Pós Graduação stricto sensu Mestrado e 
Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul.  

PALAVRAS-CHAVE: Movimentos migratórios; Mercosul; Princípio da dignidade 
humana; Trabalho formal; Direitos Humanos.  
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1 INTRODUÇÃO 

As migrações internacionais tem alcançado um número cada vez mais 
expressivo, em razão da conjuntura econômica proporcionada pelo processo de 
globalização. Na América Latina, esses processos migratórios tem diferentes razões, 
tanto de ordem econômica, quanto política.  

Na última década o Brasil tem se firmado no cenário internacional enquanto 
uma potência econômica emergente no cenário latino-americano.  A consequência é 
que, a cada ano o país recebe um sem número de imigrantes, nem todos legais, o que 
acarreta, em muitos casos, em uma série de violações a direitos humanos, 
especialmente no que diz respeito às condições de trabalho desse novo contingente 
populacional.  

Desta forma, o trabalho buscará analisar a relação do princípio da dignidade 
humana e o acesso ao trabalho formal, no sentido de identificar possíveis políticas de 
legalização para os migrantes que vem ao Brasil em busca de melhores condições de 
vida para si, e suas famílias. Esta análise iniciará por uma breve abordagem sobre os 
reflexos da globalização para o mundo do trabalho, uma vez que o processo de 
integração mundial contribui para a precarização de relações sociais e econômicas.  

Posteriormente, tratará do fenômeno migratório mundial e da migração no 
Mercosul, que afeta especialmente o Brasil, tanto por sua posição geográfica 
privilegiada, quanto pela atual condição econômica do país, que acaba por atrair um 
número expressivo de trabalhadores. Por fim, analisar-se-á, em que medida o princípio 
da dignidade humana é aplicado aos migrantes no Brasil, uma vez que o país encontra-
se diante de um processo de precarização das relações de trabalho.  

Destaque-se que o trabalho utiliza-se do método de pesquisa baseado na 
revisão bibliográfica, estando vinculado às investigações do grupo de pesquisa 
Princípios de Direito Social no Constitucionalismo Contemporâneo, vinculado ao 
Programa Pós Graduação stricto sensu Mestrado e Doutorado em Direito da 
Universidade de Santa Cruz do Sul.  

2 REFLEXOS DA GLOBALIZAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO 

As transformações radicais no cenário internacional, especialmente na década 
de 1980 e 1990, unidas a forças poderosas, decorrentes da revolução tecnológica 
(processamento, difusão e transmissão de informações, inteligência artificial, 
engenharia genética), formam o fenômeno que chamamos de globalização, 
caracterizado pela circulação das idéias, o intercâmbio de bens e serviços, o 
crescimento da movimentação de capital e fluxos financeiros, a internacionalização do 
mundo dos negócios e seus processos, do diálogo bem como da circulação de pessoas, 
especialmente trabalhadoras e trabalhadores, transforma profundamente o mundo do 
trabalho425.  

                                                           
425

 GORCZEVSKI, Clovis. Globalização.O fim do Estado?. Revista do Direito. Santa Cruz do Sul, n.22, p.58, 
jul./dez.2004.p.06. 
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Machado426 conceitua globalização como uma forma mais “[...] efetiva e 
acentuada de busca, pelo homem, de conquista de novos espaços, hoje realçada pelo 
uso de novas tecnologias[...]”. Segue o autor afirmando que o encurtamento das 
distâncias, as facilidades de comunicação e de circulação de capital colaboraram para 
dotar de eficiência e mobilidade as atividades econômicas, as expandindo de forma 
abrupta e ilimitada no âmbito geográfico de sua atuação.  

Sidekun assevera que o atual processo histórico caracteriza-se pela chamada 
mundialização política, e, mais frequentemente, chamado de globalização da 
economia. Se por um lado esse processo de integração proporciona um incremento 
para a riqueza e para geração de bens de consumo no mundo todo, por outro, esse 
processo vem acompanhado por novos tipos de pobreza, um aumento na 
marginalização e exclusão social.427  

A globalização, conquanto tenha cunho predominantemente econômico, 
produz repercussões nos campos político, social e jurídico428. Delgado descreve o 
fenômeno globalizante, identificando nele três pressupostos de natureza 
essencialmente estrutural: a generalização do sistema econômico para além do núcleo 
original, proporcionada especialmente pela formação de grandes blocos econômicos, 
que acabam intensificando antigas dependências e debilidades de nações periféricas; a 
nova revolução tecnológica, notadamente na área de comunicação, permitindo a 
realização concomitante de operações econômicas por agentes de vários lugares do 
mundo, bem como a difusão acrítica do ideário econômico neoliberal; a hegemonia do 
capital financeiro-especulativo, desvinculado da antiga noção de “produção”, que só 
acentua o endividamento de determinadas economias nacionais429.  

Acrescenta-se que o neoliberalismo não se confunde com o liberalismo clássico, 
que fomentava um Estado mínimo indutor das forças econômicas e até mesmo certo 
compromisso entre capital e trabalho (fordismo). Segundo Gombar 430, é nesse período 
em que temos a 

l´introduzione di nuove tecnologie, specialmente da parte delle 
ditte giapponesi, con il fine di ottenere maggior flessibilità 
attraverso una gran varietà di equipaggiamenti legati non 
soltanto alla fabbricazione di prodotti, ma anche il 

                                                           
426

 MACHADO, Raimar Rodrigues. Igualdade, liberdade contratual e exclusão, por motivo  de idade, nas 
relações de emprego. Porto Alegre:  Magister,2011. p.73. 
427

 SIDEKUM, Antônio. Sociedade civil, teoria da justiça e participação política, p. 107-120.  In: 
GORCEVSKI, Clóvis. Direito humanos e participação política Vol. II. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2011, p. 
107. 
428

 MARTINS, Nei Frederico Cano. Os princípios do direito do trabalho, o protecionismo, a flexibilização 
ou desregulamentação.In:SILVESTRE, Rita Maria.; NASCIMENTO, Amauri Mascaro.(Org.) Os novos 
paradigmas do direito do trabalho:homenagem a Valentim Carrion. São Paulo :Saraiva, 2001. p.173. 
429

 DELGADO, Mauricio Godinho.  Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e 

os caminhos de reconstrução. São Paulo: LTr, 2006, p.45. 

430
 GOMBAR, Jane. La Tendenza della Flessibilizzazione negli Spazi Normativi Mediante Il Lavoro 

Temporaneo. Tese (Dottorato do Ricerca in Diritto-Scuola Internazionale di Diritto ed Economia Tullio 
Ascarelli-XXII Ciclo)- Università Degli Studi Roma Tre, Roma, 2010.p.28. 
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trasferimento di pezzi e materiali all´interno del processo 
produttivo, sono testimonio della ricerca del capitale via nuovo 
modello431. 

É a partir daí que temos um modelo que dá prioridade à competitividade e à 
reconstrução dos lucros, empreendendo a destruição do conjunto das regulações da 
relação salarial, colocando um ponto final à era fordista. Como afirma Leite432, “[...] se 
a crise da organização científica do trabalho é um fato, a substituição do paradigma 
taylorista/fordista é um processo em desenvolvimento [...]”. O momento presente se 
caracteriza, nesse sentido, como de construção de um novo paradigma que se assenta 
na base técnica microeletrônica e tem o princípio da flexibilidade como um dos 
aspectos centrais.  

De todas as modificações impostas por este mundo globalizado, os maiores 
reflexos ocorreram no mundo do trabalho, sendo a mais danosa de todas, o 
desemprego, não apenas pela exclusão  imediata dos impossibilitados de obter uma 
vaga no mercado de trabalho, mas também pela redução do valor do trabalho433.   

Neste cenário, a migração pelo emprego é cada vez mais freqüente, sendo a 
mesma muitas vezes realizada de forma ilegal, prejudicando ainda mais a situação dos 
trabalhadores, sejam os legais ou os ilegais.            

3 O FENÔMENO MIGRATÓRIO GLOBAL 

O movimento migratório é visto desde a antiguidade, quando o mesmo ocorria 
com base na escassez de alimentos, o que contribuiu para o desenvolvimento das 
primeiras culturas do oriente médio, como a mesopotâmica. Com o avanço 
tecnológico da população e o aumento do número de guerras os motivos para migrar 
mudaram, mas continuaram existindo. Atualmente com o fenômeno globalizante e as 
crises econômicas, o principal motivo para o grande fluxo de migrantes é a busca por 
melhores condições de vida, especialmente oportunidades de emprego.   

O entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de pessoas entre 
países, regiões e continentes passa pelo reconhecimento de que sob a 
rubrica migração internacional estão envolvidos fenômenos distintos, com grupos 
sociais e implicações diversas. Assim,  

                                                           
431

A introdução de novas tecnologias, especialmente pelas companhias japonesas, com o fim de obter 

maior flexibilidade através de uma grande variedade de equipamentos relacionados, não só para a  

fabricação do produto, mas também a transferência  de peças e materiais  no processo de produção, são 

testemunho da busca do capital por meio de  novo modelo. 

432
 LEITE, Márcia de Paula. O futuro do trabalho: novas tecnologias e subjetividade operária. São Paulo: 

Página Aberta, 1994.p.62. 

433
 MACHADO, Raimar Rodrigues. Igualdade, liberdade contratual e exclusão, por motivo  de idade, nas 

relações de emprego. Porto Alegre:Magister, 2011.p.74. 
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se, de um lado, nos interessa reter esse termo como forma de 
legitimar e garantir a visibilidade do que estamos tratando, nos 
fóruns internacionais e nacionais, de outro, carregamos o 
desafio de concretizar, em termos teórico-conceituais, as 
diversas e complexas interligações de instâncias sociais, 
econômicas, culturais, jurídicas e institucionais, entre outras, 
que envolucram os movimentos de pessoas que cruzam 
fronteiras de Estados-nação434. 

Segundo Patarra435 na década de 1990, o então comitê de migração 
internacional da IUSSP elaborou cuidadoso documento de revisão e avaliação das 
teorias de migração internacional; os autores buscaram explicar as principais teorias 
clarificando pressupostos e proposições-chave a elas subjacentes, buscando modelos 
que descreveriam o início do movimento internacional contemporâneo — identificado 
com o desenvolvimento da sociedade urbano industrial moderna — e, em seguida, 
teorias que se referem à continuidade ou persistência, no tempo e no espaço, dos 
fluxos migratórios. 

 

As relações étnicas e as novas minorias formadas pós-70 no processo de 
reestruturação econômica global; a divisão racial e étnica são aspectos de 
diferenciação social; contudo, nesse processo, ampliam-se as questões, trazendo ao 
contexto outras dimensões, como classe social, gênero e posição no ciclo de vida, e, 
em seu conjunto reproduzem a heterogeneidade existente para a população nativa436.  

Como eixos de análise, os autores consideram a tendência de globalização e 
aceleração da migração mencionando também a diferenciação, a feminização e a 
politização dos migrantes. Diversidade étnica, racismo, multiculturalismo são temas 
que devem ser tratados de forma conjunta como efeito da distinção entre a população 
receptora e a população imigrante, freqüentemente visto como estrangeiro ou quase 
cidadão; a regulação dessa população migrante passa pela dimensão do trabalho, em 
que alguns migrantes ficam concentrados em certos tipos de atividade geralmente 
com baixo status social e vivem segregados em áreas residenciais de baixa renda.  

Alguns casos são evidenciados para reforçar o argumento: o declínio da 
migração laboral no Leste europeu; a formação de novas minorias étnicas na transição 
de alguns países do Sul europeu de tradição emigratória, para países de imigração; a 
continuação da migração motivada pela via econômica, contudo considerando 
mudanças nas áreas de origem e das formas de migração; novos movimentos 
migratórios (interno e internacional) conectados com a economia e mudanças sociais 
pela dimensão global. 

                                                           
434

 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estud. av. 
[online]. 2006, vol.20, n.57, p.10. 
435

 Idem, p. 11. 
436

 Charles & Mills apud PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e 
movimentos sociais. Estud. av. [online]. 2006, vol.20, n.57, p.15. 
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Segundo Patarra, 

há uma certa convergência no que se refere às características, 
tendências e implicações que assumem as migrações 
internacionais a partir de aproximadamente os anos 1980. Essa 
convergência se dilui, no entanto, quando deparamos, de um 
lado, com discursos de inspiração neoclássica ou ancorados em 
teorias neoliberais e, de outro, com discursos que identificam 
nos movimentos migratórios internacionais atuais expressões 
nítidas e inevitáveis de conflitos e contradições agudizadas na 
atual etapa de desenvolvimento capitalista; há que considerar, 
portanto, as implicações desses discursos para o desenho de 
políticas emergentes sobre os movimentos internacionais 
contemporâneos, em suas múltiplas modalidades e 
dimensões.437 

A migração internacional ganha destaque também pelo impacto econômico 
gerado pelos migrantes sem seus países de origem, devido à remessa de valores do 
exterior, contribuindo para o desenvolvimento local daqueles entes. 

Nesse ponto, utilizando dados informados pelo Banco Mundial em 2006, a 
autora afirma que 

os números apresentados são eloqüentes e têm sido 
amplamente divulgados na imprensa: os migrantes enviaram 
oficialmente mais de US$ 167 bilhões para suas famílias nos 
países em desenvolvimento no ano passado; os latino-
americanos enviaram US$ 55 bilhões, e destaca o México, com 
aproximadamente US$ 17 bilhões; em segundo lugar o Brasil, 
com US$ 5,6; Colômbia com US$ 3,8; Haiti conforma com as 
remessas (1 bilhão) de 25% de seu PIB. Os dados evidenciam as 
enormes disparidades entre os países de origem quanto a seu 
tamanho e suas condições econômicas, sociais e culturais, o 
que, portanto, resulta em efeitos muito distintos das remessas, 
não se pode negar que países pequenos da América Central e 
Caribe acabem por depender decisivamente da transferência 
financeira de seus emigrados; são justamente os países onde a 
chamada fuga de cérebros também constitui um dos aspectos 
negativos dessa emigração; o México configura um caso 
singular, com sua histórica migração transfronteiriça, 
predominantemente de origem rural e a enorme cifra atingida 
pelas remessas438. 

                                                           
437

 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estud. av. 
[online]. 2006, vol.20, n.57, p.16. 
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 PATARRA, Neide Lopes. Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estud. av. 
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O caso brasileiro também é peculiar, por seu tamanho, pela origem dos 
migrantes, pela maior tendência à circularidade e ao retorno; no nosso caso, as 
remessas, que vêm crescendo desde os anos 1990, se tornam mais expressivas nos 
últimos anos, provocando iniciativas oficiais para sua captação nos principais centros 
de concentração de brasileiros no exterior. 

Após esta breve explanação, passaremos a analisar o fenômeno migratório no 
âmbito do Mercosul, em especial o caso do Brasil, que por ser a maior economia 
regional é o destino de milhares de migrantes. 

3.1Migração no Mercosul e o Brasil 

O Brasil, pela sua posição geográfica privilegiada,estabelecendo fronteira com 
quase todos os países que compõe a América do Sul, sempre foi alvo de fenômenos 
migratórios nas suas áreas de fronteiras. Mas o primeiro registro da preocupação 
governamental com o fenômeno migratório de trabalhadores é o Decreto nº. 19.482, 
de 12 de dezembro de 1930, o qual estabelecia que os quadros de empregados das 
empresas deveriam ter  no mínimo dois terços de trabalhadores nacionais439. Esta 
norma não serviu para evitar a entrada de estrangeiros no país, mas sim as leis de 
imigração.  

Além disso, a Constituição de1934, estabeleceu em seu artigo 135 que a lei 
determinaria o percentual de empregados brasileiros que obrigatoriamente deveriam 
ser mantidos nos serviços públicos dados em concessão e em determinados ramos da 
indústria e comércio, além disso, no art. 121, alínea A do §1º, proibia a diferença de 
salário por motivos de nacionalidade440. 

A Constituição Federal de 1988 não tratou do assunto, diversamente das 
Constituições anteriores, ainda assim a CLT regula esta questão nos artigos 352 à 371. 
Além disso, o Brasil é signatário de vários instrumentos internacionais no âmbito da 
OIT. 

No âmbito do Mercosul, a reforma neoliberal implementada nos anos 1990, 
apesar de todas as mazelas sociais impostas à América Latina, permitiu que países 
como o Brasil desenvolvessem de forma mais contundente a sua economia, ocupando 
definitivamente o papel de destaque na região.  Este avanço transformou o país em 
chamariz de mão-de-obra não-qualificada, oriunda de países mais pobres 
componentes do Mercado Comum e demais países da região. 

Um marco para a busca de regulação da situação dos migrantes, foi acordo 
celebrado em 2002 pelos países do Mercosul sobre Residência para Nacionais nos 
Estados Partes do Mercado Comum do Sul. Referido acordo só foi aprovado no Brasil 
em 2009, através do Decreto 6.975/2009441.  

                                                           
439
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Pelo acordo, os países poderão outorgar a residência temporária por até dois 
anos, desde que os interessados em obtê-la cumpram os requisitos estabelecidos no 
acordo442. A possibilidade de residência permanente também depende do 
cumprimento dos requisitos temporários, somados a solicitação do migrante no prazo 
de até 90 dias, além da comprovação de possuir meios de subsistência no país. 

Assim, apesar de o acordo prever inúmeras garantias de âmbito civil e até 
trabalhista, sofre grande impacto quando confrontado com a situação da legislação 
interna dos países que compõem o bloco econômico. Este fato, aliado a grande 
burocracia para a regularização da situação dos migrantes, acaba levando-os a optar 
por viverem à margem do sistema, de forma ilegal, facilitando a sua exploração, 
especialmente como mão-de-obra barata e muitas vezes sendo vitimas de trabalho 
escravo. 

4 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA APLICADO AOS MIGRANTES NO BRASIL 

Conforme exposto anteriormente, a legislação proveniente do bloco econômico 
do Mercosul possui um grande avanço na questão da proteção dos direitos dos 
trabalhadores migrantes. Mas ainda assim carece de problemas para sua real 
implementação no âmbito local, devido aos conflitos com as legislações nacionais.  

Nesse ponto, chamamos atenção para a necessidade de se utilizar o princípio 
da dignidade humana, o qual mereceu a atenção do legislador após a 2ª Guerra 
Mundial, sendo compreendida como uma qualidade inerente ao ser humano não 
somente em seu aspecto jusnaturalista e sim, como uma garantia que deve ser 
reconhecida e efetivada pelos Estados Democráticos. O Estado Democrático de Direito 
visa acima de tudo o bem estar da nação, a partir da garantia aos direitos 
fundamentais, compreendidos estes como os direitos humanos universalizados e à 
existência digna de toda a pessoa humana443. 

                                                           
442

 1. Aos peticionantes compreendidos nos parágrafos 1 e 2 do Artigo 3
o
, a representação consular ou 

os serviços de migração correspondentes, segundo seja o caso, poderá outorgar uma residência 

temporária de até dois anos, mediante prévia apresentação da seguinte documentação:a) Passaporte 

válido e vigente ou carteira de identidade ou certidão de nacionalidade expedida pelo agente consular 

do país de origem, credenciado no país de recepção, de modo que reste provada a identidade e a 

nacionalidade do peticionante;b) Certidão de nascimento e comprovação de estado civil da pessoa e 

certificado de nacionalização ou naturalização, quando for o caso;c) Certidão negativa de antecedentes 

judiciais e/ou penais e/ou policiais no país de origem ou nos que houver residido o peticionante nos 

cinco anos anteriores à sua chegada ao país de recepção ou seu pedido ao consulado, segundo seja o 

caso;d) Declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes internacionais penais ou 

policiais;e) Certificado de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais do peticionante no país de 

recepção, quando se tratar de nacionais compreendidos no parágrafo 2 do Artigo 3
o
 do presente 

Acordo;f) Se exigido pela legislação interna do Estado Parte de ingresso, certificado médico expedido 

por autoridade médica migratória ou outra autoridade sanitária oficial do país de origem ou de 

recepção, segundo equivalha, no qual conste a aptidão psicofísica do peticionante, em conformidade 

com as normas internas do país de recepção;g) Pagamento de uma taxa de serviço, conforme disposto 

nas respectivas legislações internas. 

443
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Conforme Sarlet, ao centrar a nossa atenção na dignidade da pessoa humana, 
desde logo há de se destacar que a íntima e, por assim dizer, indissociável vinculação 
entre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais já constitui, por certo, 
um dos postulados nos quais se assenta o direito constitucional contemporâneo444. 
Assim, todas as políticas públicas, bem como todas as ações estatais devem ser 
direcionadas no sentido de garantir a dignidade da pessoa humana, pois, do contrário 
serão consideradas inconstitucionais445. 

Desta forma, analisando a legislação brasileira referente à migração vemos que 
o Brasil tem caminhado na busca da promoção dos direitos humanos dos migrantes, 
com a realização de anistia a imigrantes ilegais, por exemplo, sendo a mais recente 
ocorrida em 2008. Mas ainda assim é necessário que sejam realizadas mudanças 
legislativas maiores, a fim de empreender em uma efetiva proteção da dignidade da 
pessoa humana.  

O primeiro passo para isso é a completa reforma da Lei nº 6.815/80, a qual está 
totalmente defasada, além de ser um documento legislativo oriundo do período da 
ditadura civil-militar que governou o país entre 1964 e 1985. Um dos maiores 
problemas que a legislação atual apresenta é justamente a identificação dos direitos 
dos imigrantes no país. Nesse ponto percebe-se o quanto é avançado o Acordo 
celebrado no âmbito do Mercosul para residência de nacionais no âmbito dos Estados-
membros. 

Nesse sentido, recentemente o Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
constituiu um grupo de estudos com vistas a apresentar sugestões para a mudança da 
legislação e sua adequação ao período democrático em que vivemos446. Isso 
demonstra a importância de se debater o assunto, principalmente frente a atual crise 
econômica mundial, que tem afetado os países desenvolvidos, atraindo a atenção para 
que os migrantes com mão-de-obra qualificada também vejam como atrativa a atual 
situação econômica vivida pelo Brasil. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou de forma breve apresentar um panorama da 
situação dos migrantes no Brasil o qual recebe um sem número de imigrantes, nem 
todos legais, o que acarreta, em muitos casos, em uma série de violações a direitos 
humanos, especialmente no que diz respeito às condições de trabalho desse novo 
contingente populacional. Além disso, buscamos analisar a forma como a legislação 
nacional vem enfrentando o problema migratório, nos deparando com a existência do 
Acordo celebrado para residência de nacionais no âmbito dos Estados-membros do 
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Mercosul, o qual só entrou na esfera jurídica brasileira em 2009, ou seja 07 anos após 
a sua celebração. Lembramos que o referido Acordo estabelece direitos civis e 
trabalhistas para os migrantes oriundos do bloco econômico. 

Além disso, destacamos que para a concretização do princípio da dignidade 
humana, é necessário um amplo ajuste das legislações internas dos países do 
Mercosul, notadamente no Brasil, a Lei nº 6.815/80, a qual trata da imigração no país e 
teve origem durante o período ditatorial brasileiro mais recente, não podendo ser 
aceita em tempos democráticos. 

Por fim, temos que o influxo de migrantes para o Brasil, no âmbito do Mercosul 
tem aumentado nos últimos anos, em razão das condições econômicas do país, o que 
acarreta na violação do princípio da dignidade humana, uma vez que a maioria destes 
migrantes não tem acesso à condições de trabalho formais, com as garantias da 
legislação trabalhista local. Embora algumas políticas, no sentido de legalização de 
imigrantes, neles inclusos muitos trabalhadores, venham sendo implementadas, ainda 
não se encontrou uma forma de proporcionar para todos condições de garantir o 
direito à uma vida digna e humana. 
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RESUMO 

A logística reversa, que é a utilização de materiais e bens não mais utilizados nos 
processos produtivos e que podem novamente entrar no mesmo ou em outros meios 
gerando benefícios, pode ser uma ferramenta relevante para a implantação de 
programas de produção e consumo baseados na sustentabilidade. O processo da 
logística reversa procura eliminar a poluição e o desperdício relativos a materiais e 
embalagens, assim como visa proporcionar um maior incentivo à substituição de 
materiais que provocam a poluição do meio ambiente pela reutilização e a reciclagem 
de produtos. A produção ecologicamente correta deve ser uma necessidade de 
adaptação que as empresas devem buscar. A transformação e a influência ecológica 
nos negócios se fazem sentir de maneira crescente e com efeitos econômicos e sociais 
cada vez mais profundos na atualidade. Nessa perspectiva, esta pesquisa objetiva 
evidenciar os aspectos referentes à logística reversa como modo de gestão sustentável 
nas questões ambientais das organizações. Apresenta, como método de pesquisa, o 
estudo bibliográfico de caráter exploratório. Os principais resultados apontam a 
importância da gestão sustentável nos canais de distribuição reversos de pós-consumo 
e pós-venda, a preocupação ambiental perante a sociedade e os objetivos econômicos 
na otimização sobre os produtos. 

 

Palavras - chave: Logística Reversa; Organizações; Preocupação Ambiental; 
Sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A logística reversa que é a utilização de materiais e bens não mais utilizados nos 
processos produtivos e que podem novamente entrar no mesmo ou em outros 
gerando benefícios, pode ser uma ferramenta relevante para implantar programas de 
produção e consumo baseados na sustentabilidade. O processo da logística reversa 
procura eliminar a poluição e o desperdício relativos a materiais e embalagens, assim 
como proporcionar um maior incentivo à substituição de materiais e que provocam a 
poluição do meio ambiente, à reutilização e a reciclagem de produtos. 

A produção ecologicamente correta é necessidade de adaptação que as 
empresas devem buscar. A transformação e a influência ecológica nos negócios se 
fazem sentir de maneira crescente e com efeitos econômicos cada vez mais profundos. 
As organizações que tomarem decisões estratégicas integradas à questão ambiental e 
ecológica conseguirão significativas vantagens competitivas, quando não a redução de 
custos e incremento nos lucros a médio e longo prazo. 

Assim, o objetivo desta pesquisa se refere à contemplação dos aspectos 
relativos à logística reversa como modo de gestão sustentável nas questões ambientais 
das organizações. 

 Apresenta, como método de pesquisa, o estudo bibliográfico de caráter 
exploratório. Para tanto, o trabalho estrutura-se em três partes, além desta breve 
introdução. No segundo item apresenta-se a revisão bibliográfica com o intuito de 
evidenciar a importância dos aspectos relacionados à Logística Reversa como 
ferramenta de continuidade dos bens e serviços, com isso, tornando seu processo 
sustentável e atendendo as normas ambientais vigentes. No terceiro item são 
apresentados as considerações finais, apontando a importância da gestão sustentável 
nos canais de distribuição reversos de pós-consumo e pós-venda, a preocupação 
ambiental perante a sociedade e os objetivos econômicos na otimização sobre os 
produtos. 

2 REVISÃO TEÓRICA 

Esta revisão teórica refere-se a uma análise dos aspectos que envolvem a 
temática deste artigo, dividindo-se em: Conceitos de Logística Reversa; Canais de 
Distribuição Reversos; Logística Reversa de Pós-Consumo; Canais de Distribuição 
Reversos de Pós-Consumo; Canais Reversos de Reuso; Canais Reversos de Desmanche; 
Logística Reversa de Pós-Venda; Canais Reversos de Pós-Venda; Preocupação 
Ambiental e os Objetivos Econômicos. 

O método utilizado nessa pesquisa refere-se ao estudo bibliográfico de caráter 
exploratório. Segundo Gil (2008), o objetivo fundamental desse tipo de pesquisa é 
descobrir respostas para problemas, mediante o emprego de procedimentos 
científicos. A partir dessa conceituação, pode-se, portanto, definir a pesquisa social 
como o processo que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de 
novos conhecimentos no campo da realidade social. 
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 2.1 CONCEITOS DE LOGÍSTICA REVERSA 

Ao contrário da logística direta, a logística reversa por enquanto não conta com 
uma estrutura suficiente para fazer fluir, de forma eficiente, todos os resíduos, 
embalagens, produtos, entre outros, gerados pela cadeia de distribuição direta. 
Logística reversa é um tema pouco explorado, de pouca produção textual. Foi nos anos 
90, que segundo Chaves e Martins (2005), surgiram novas abordagens sobre o assunto, 
destacando o aumento da preocupação com questões ambientais, legislação nessa 
área, órgãos de fiscalização e a preocupação com as perdas por parte das empresas, 
como aspectos que contribuíram para a evolução do tema logística reversa. 

A logística reversa é responsável por tornar possível o retorno de materiais e 
produtos, após sua venda e consumo, aos centros produtivos e de negócios, por meio 
dos canais reversos de distribuição agregando valor aos mesmos. A rapidez com que 
um produto é lançado no mercado, o rápido avanço da tecnologia, juntamente com 
um grande fluxo de informações; a alta competitividade das empresas e o crescimento 
da consciência ecológica quanto às consequências provocadas pelos produtos e seus 
descartes no meio ambiente, estão contribuindo para a adoção de novos 
comportamentos por parte das organizações e da sociedade de um modo geral, 
sinalizando assim para uma valorização maior dos processos de retorno de produtos e 
materiais descartados no meio ambiente, afirmam os mesmos autores. 

Segundo Zikmund e Stanton apud Felizardo e Hatakeyama (2005, p. 3), a 
conceituação mais antiga sobre logística reversa data do início dos anos 70, onde se 
aplica os conceitos de distribuição, porém voltados para o processo de forma inversa, 
com o objetivo de se atender às necessidades de recolhimento de materiais 
provenientes do pós-consumo e pós-venda.  

No final dos anos 70, Ginter e Starling apud Felizardo e Hatakeyama (2005, p. 
3), destacaram a logística reversa dando uma maior atenção para os aspectos da 
reciclagem e suas vantagens para o meio ambiente, e também seus benefícios 
econômicos, além da importância dos canais reversos como forma de viabilizar o 
retorno dos efluentes.  

Lambert e Stock (1981) apud (Felizardo e Hatakeyama, 2005, p. 2), destacaram 
a logística reversa como “[...] o produto seguindo na contramão de uma rua de sentido 
único pela qual a grande maioria dos embarques de produtos flui em uma direção”. 
Nesta conceituação percebe-se a logística reversa fazendo o sentido contrário ao da 
logística direta.  

De forma mais abrangente, Leite (2003) conceitua logística reversa da seguinte 
forma: 

[...] área da logística empresarial que planeja, opera e 
controla o fluxo e as informações logísticas 
correspondentes, do retorno dos bens de pós-vendas e 
de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 
produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, 

http://www.administradores.com.br/
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agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômica, 
ecológica, legal, logístico, de imagem corporativa, entre 
outros (LEITE, 2003, pp. 16-17). 

Contudo Chaves e Martins (2005) destacam um outro aspecto que está 
ocasionando o crescimento da importância da logística reversa nas operações de 
logística empresarial. Segundo eles, a causa desse crescimento dá-se ao grande 
potencial econômico que possui o processo logístico reverso e que no momento não 
tem sido explorado como deveria, que possibilita ganhos sustentáveis em seu 
gerenciamento. 

2.2 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO REVERSOS (CDRs)  

A distribuição representa para a empresa o último passo antes de colocar o 
produto à venda no mercado. Distribuição é “o conjunto de atividades entre o produto 
pronto para o despacho e sua chegada ao consumidor final”, conforme destacam 
Martins e Campos (2005, p. 312). Essas atividades constituem os canais de distribuição 
diretos.  

Muito se fala sobre os canais de distribuição diretos no processo logístico de 
uma empresa, já que esses canais são os responsáveis pela comercialização e entrega 
de produtos ao consumidor ou cliente final. Esses canais não preveem o retorno dos 
produtos comercializados à empresa que os fabricou, pois esse processo representa o 
inverso da função desses canais (LEITE, 2003). 

Nesse contexto surgem os chamados canais de distribuição reversos, ou 
simplesmente CDRs, que constituem todas as etapas ou meios necessários para o 
retorno de uma parcela dos produtos comercializados, seja devido a defeitos de 
fabricação, prazo de validade vencido, ciclo de vida útil encerrado ou 
reaproveitamento de embalagens, ao ciclo produtivo da empresa.  

Segundo Leite (2003), CDRs são as etapas, formas e meios em que uma parcela 
dos produtos comercializados, com pouco uso após a venda, com ciclo de vida 
ampliado ou depois de extinta a sua vida útil, retorna ao ciclo produtivo ou de 
negócios, podendo assim agregar valor através de seu reaproveitamento.  

A utilização desses canais pode representar uma importante vantagem 
competitiva para as empresas, pois podem transmitir ou projetar na empresa a 
imagem de preocupação com a conveniência de seus consumidores e com questões 
ambientais, já que o retorno de embalagens, por exemplo, diminui o impacto dos 
famosos ‘lixões’ no ambiente urbano. “A competição é um fator tão importante em 
mercados externos quanto no mercado nacional”, de acordo com  
Ballou (1993, p. 377). 

Os canais reversos de alguns materiais tradicionais são bem 
conhecidos há alguns anos, como, por exemplo, o dos metais 
em geral, e eles representam importantes nichos de atividade 
econômica (LEITE, 2003, p. 4). 
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Outro exemplo de canal de distribuição reverso é o processo de reciclagem de 
papel e de embalagens descartáveis, que constituem fonte de renda para muitos 
indivíduos e oportunidade de marketing social para muitas empresas através da 
rotulação ‘ecologicamente correta’. Os canais de distribuição reversos podem ser 
classificados em duas categorias, ou seja, podem ser de pós-consumo ou de pós-
venda.  

2.3 LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-CONSUMO  

Bens de pós-consumo são os produtos ou materiais constituintes cujo prazo de 
vida útil chegou ao fim, sendo assim considerados impróprios para o consumo 
primário, ou seja, não podem ser comercializados em canais tradicionais de vendas. No 
entanto, não quer dizer que não possam ser reaproveitados. Isso é possível graças à 
adoção da logística reversa e de seus canais de distribuição reversos (CDRs) (LEITE, 
2003). 

Os CDRs são as etapas envolvidas no retorno de produtos considerados bens de 
pós-consumo. Essas etapas formam o processo logístico no pós-consumo.  

Para falar em pós-consumo é preciso antes falar em ciclo de vida ou vida útil de 
um produto. “A vida útil de um bem é entendida como o tempo decorrido desde a sua 
produção original até o momento em que o primeiro possuidor se desembaraça dele”, 
de acordo com Leite (2003, p. 34). 

 Assim sendo, um produto ou material torna-se bem de pós-consumo quando 
sua vida útil é encerrada e, mesmo assim, ainda pode ser aproveitado para algum fim 
específico.  

O retorno desse bem de pós-consumo ao ciclo produtivo constitui a principal 
preocupação da logística reversa (LEITE, 2003). A descartabilidade de um produto é 
que dá início ao processo de logística reversa. 

O foco de atuação da logística reversa envolve a reintrodução 
dos produtos ou materiais à cadeia de valor através do ciclo 
produtivo ou de negócios e, portanto, um produto só é 
descartado em último caso (CHAVES e MARTINS, 2005, p. 3). 

Para a logística o conceito de ciclo de vida do produto vai a 
partir de sua concepção até o destino final dado a este produto, 
seja o descarte, reparo ou reaproveitamento (TRIGUEIRO, 2003, 
p. 1).  

Ensina Barbosa et al. (2005) que o processo de logística reversa gera materiais 
que retornam ao processo tradicional de suprimento, produção e distribuição.  

2.4 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO REVERSOS NO PÓS-CONSUMO 

Pós-consumo refere-se aos produtos já adquiridos e descartados pelo 
consumidor. São produtos cuja vida útil chegou ao fim ou que foram jogados fora 
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devido a defeitos ocorridos ao longo do tempo, cujo conserto é considerado inviável, 
ou por não se adequarem mais às conveniências do consumidor de acordo com Leite 
(2003).  

O autor comenta ainda que os canais de distribuição reversos de pós-consumo 
constituem-se pelo fluxo reverso de produtos ou materiais constituintes que surgem 
no descarte dos produtos depois de encerrada a vida útil e que retornam ao ciclo 
produtivo. Esses canais podem ser de reciclagem ou de reuso, canais reversos de 
reciclagem.  

A reciclagem tornou-se uma importante atividade econômica, devido ao seu 
impacto ambiental e social, pois não beneficia somente a empresa que a adota, mas 
também uma parcela da população que enxerga nessa atividade a possibilidade de 
tirar seu sustento e obter alguma renda.  

Reciclagem é o canal reverso de revalorização, em que os 
materiais constituintes dos produtos descartados são extraídos 
industrialmente, transformando-se em matérias-primas 
secundárias ou recicladas que serão reincorporadas à 
fabricação de novos produtos (LEITE, 2003, p. 7).  

O processo de reciclagem envolve várias etapas, como coleta de material ou 
produto, seleção do item que será reaproveitado, preparação para reaproveitamento, 
processo industrial e consequente reintegração do material reciclado ao processo 
produtivo, sob forma de matéria-prima. 

2.4.1 CANAIS REVERSOS DE REUSO  

Diz respeito à reutilização de produtos ou materiais classificados como bens 
duráveis, cuja vida útil estende-se por vários anos. 

Nos casos em que ainda apresentam condições de utilização 
podem destinar-se ao mercado de segunda mão, sendo 
comercializados diversas vezes até atingir seu fim de vida útil 
(LEITE, 2003, p. 6).  

O exemplo mais comum desse tipo de canal reverso é o comércio de 
automóveis usados, que representa uma grande parcela do comércio de automóveis. 
Segundo Leite (2003), esses canais definem-se como aqueles onde há a extensão do 
uso de um produto de pós-consumo, mantendo-se a mesma função que 
desempenhava. 

2.4.2 CANAIS REVERSOS DE DESMANCHE  

Outra maneira de tentar aproveitar produtos de pós-consumo é através do 
desmanche, onde são diversos materiais que podem ser obtidos através da 
desmontagem de bens de pós-consumo, para depois serem reaproveitados e retornar 
ao ciclo produtivo. Para Leite (2003, p. 7), desmanche pode ser definido como:  
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Um sistema de revalorização de um produto durável de pós-
consumo que, após sua coleta, sofre um processo industrial de 
desmontagem no qual seus componentes em condições de uso 
ou de remanufatura são separados de partes ou materiais para 
os quais não existem condições de revalorização, mas que 
ainda são passíveis de reciclagem industrial. Os primeiros são 
enviados, diretamente ou após remanufatura, ao mercado de 
peças usadas, enquanto que os materiais inservíveis são 
destinados a aterros sanitários ou são incinerados. 

O processo de desmanche é típico de bens de pós-consumo duráveis, 
geralmente veículos e máquinas de diversos tipos. Trata-se de uma atividade rentável 
e muito explorada, principalmente por pequenos comerciantes.  

Os canais de distribuição reversos são responsáveis pelo retorno de bens de 
pós-consumo ao ciclo produtivo, impedindo assim que haja acúmulos de materiais 
descartados em ambientes urbanos. De acordo com Leite (2003), produtos ou 
materiais de pós-consumo podem ocasionar grandes quantidades acumuladas, 
resultando em problemas ambientais, se não retornarem ao ciclo produtivo. 

2.5 LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-VENDA 

 Segundo Leite (2003, p. 206), o retorno de produtos ao centro produtivo ou de 
negócios, ou logística reversa de pós-venda, como pode ser chamada, é definida da 
seguinte maneira:  

[...] específica área de atuação da logística reversa que se ocupa 
do planejamento, da operação e do controle do fluxo físico e 
das informações logísticas correspondentes de bens de pós-
venda, sem uso ou com pouco uso, que por diferentes motivos 
retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição direta, 
que constituem uma parte dos canais reversos pelos quais 
fluem esses produtos. 

Ainda segundo o autor, ao contrário dos bens de pós-consumo, os bens de pós-
venda têm características que os diferem destes primeiros. São produtos que 
geralmente apresentam pouco uso, ou muitas vezes nem foram utilizados. Os bens de 
pós-consumo são produtos que já tiveram sua vida útil esgotada, ou então, já não têm 
mais serventia para o consumidor que fez a primeira aquisição.  

Esses produtos retornam por vários motivos, sejam eles comerciais, por erro no 
momento da emissão do pedido, garantia, defeitos de fabricação, de funcionamento 
ou até por danos causados no transporte, de acordo com Leite, (2003).  

Do ponto de vista estratégico a logística reversa de pós-venda tem por objetivo 
agregar valor ao produto, reinserindo-o na cadeia produtiva. Segundo Leite (2003) e 
Ballou (2001) apud Oliveira e Raimundini (2005, p. 3), “Os valores agregados são, 
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principalmente, de ordem econômica, ambiental, social, legal e de imagem 
corporativa”.  

A partir dos conceitos apresentados, pode-se entender que a logística reversa 
de pós-venda tem por objetivo, viabilizar operacionalmente o retorno de produtos aos 
centros produtivos ou de negócios, agregando dentro desse processo, valor aos 
mesmos.  

2.5.1 CANAIS REVERSOS DE PÓS-VENDA  

Provavelmente a falta de interesse pelo assunto deva-se ao fato da pouca 
significância econômica que os canais reversos representam no momento, quando 
comparados ao modelo de distribuição direta conforme enfatiza Leite (2003). Diante 
disso, o autor comenta que os produtos que retornam, têm como destino a base do 
processo produtivo, ou então mais tarde farão parte do ciclo de negócios, através de 
várias modalidades de comercialização.  

Dentre as diversas causas de retorno de produtos de pós-venda, pode-se 
destacar: prazo de validade vencido, danos causados no transporte, problemas de 
fabricação, erros no momento da emissão do pedido, excesso de estoques, e até 
mesmo por estarem consignados. Na sequência são encaminhados para mercados 
secundários, ou então seguem para processos de desmanches, reformas, reciclagem 
ou mesmo para o descarte definitivo, conforme define Leite (2003).  

“Os produtos de pós-consumo, por conseguinte, contam com uma estrutura 
específica para o retorno ao ciclo produtivo”, ainda segundo Leite (2003, p. 209).  

Nos Estados Unidos, o fluxo de produtos que retornam por meio do canal 
reverso é crescente. Alguns números apontam a cifra de 35 bilhões de dólares/ano, 
representando algo em torno de 0,5% da produção bruta daquele país (LEITE, 2003).  

O mesmo autor destaca ainda o índice percentual de retorno desses produtos 
por ramo de atividade: 

 Empresas que editam revistas 50%  

 Empresas que editam livros 20-30%  

 Empresas que fazem distribuição de livros 10-20%  

 Empresas que fazem distribuição de eletrônicos 10-12%  

 Empresas que fabricam computadores 10-20%  

 Empresas que fabricam CD-Rooms 18-25%  

 Impressoras para computador 4-8%  

 Produtos para a indústria de autopeças 4-6%  
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Dentro do processo inverso da logística, o ponto de partida do produto de pós-
venda passa a ser o consumidor ou então o próprio ponto de venda. Os produtos que 
apresentam condições de reaproveitamento passam por um processo de reforma ou 
mesmo são inseridos em mercados secundários. Podem também retornar direto para 
o processo de produção onde passam pela reciclagem para o reaproveitamento da 
matéria-prima que os compõem, onde o retorno dos produtos de pós-vendas ocorre 
em maior parte por meio dos canais de distribuição direta. Podendo ser através do 
próprio consumidor para o ponto de venda que o atendeu, deste para o distribuidor 
que o forneceu, ou mesmo direto para o fabricante, de acordo com Leite (2003).  

Ainda segundo o autor, como exemplo de canais reversos de pós-venda pode-
se destacar os seguintes:  

 

• Setor Editorial: Esse canal apresenta um grande fluxo reverso por causa do curto 
tempo de vida útil desse tipo de produto. Na grande maioria dos casos o retorno 
desses produtos já está previsto, muitos estão consignados.  

• Setor Automotivo: As principais causas para o retorno de produtos de pós-venda 
desse segmento são os desmanches de veículos que já não têm mais condições de 
transitarem. O excesso de peças nos estoques das revendas também são causas para 
fluxo reverso desse setor.  

• Setor varejista de confecções: Nesse segmento o fluxo reverso geralmente é produto 
de saldos de estoques, mercadorias que não conseguiram ser vendidas. Portanto são 
negociados com outras empresas que acabam adquirindo esses produtos, dando assim 
condições para a renovação de estoques de novas coleções. Nessa categoria não há 
uma prévia negociação para retorno aos fabricantes, esses produtos acabam sendo 
vendidos em mercados secundários.  

2.6 A PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 

A logística reversa está relacionada com a destinação de produtos e materiais já 
descartados pelo consumidor final, contribuindo, portanto, para a preservação do 
meio ambiente. Essa contribuição se dá pelo retorno de bens de pós-consumo ao ciclo 
produtivo, o que diminui o acúmulo de lixo industrial na natureza. Assim sendo, pode-
se relacionar a logística reversa como uma importante ferramenta para a preservação 
ambiental (CHAVES e MARTINS, 2005). 

Essa prática deve-se em grande parte ao aumento de consciência ecológica do 
consumidor, que passa a dar preferência a produtos de empresas que demonstram 
preocupação com a preservação ecológica.  

Essa maior conscientização da sociedade se reflete no desenvolvimento de uma 
legislação adaptada aos modos de produção e consumo sustentáveis, que visam 
minimizar os impactos das atividades produtivas ao meio ambiente. Exemplo disso foi 
a elaboração da Resolução nº 258 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 
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(BRASIL, 1999). Esta resolução estabelece às empresas fabricantes e importadoras de 
pneus a obrigação pela coleta e destino final ambientalmente adequado dos pneus 
inservíveis, o que obriga este segmento a sustentar políticas de logística reversa 
conforme Chaves e Martins (2005). 

Frente a essas regulamentações, organizações passam a desenvolver políticas 
voltadas para a imagem da empresa perante o consumidor, já que este está cada vez 
mais ciente de seus direitos. Diante da acirrada concorrência, que deixou de ser 
regional para tornar-se global, toda prática que possa ser usada como um possível 
diferencial no mercado de atuação é capturada e utilizada, pois em meio a tantos 
concorrentes, qualquer fator pode ser decisivo para determinar o posicionamento da 
empresa.  

A Legislação Ambiental, ao responsabilizar a empresa pelo controle do ciclo de 
vida do produto, responsabiliza legalmente a empresa pelos impactos ambientais 
causados por seus produtos, conforme orienta Trigueiro (2003).  

A preocupação ambiental está relacionada diretamente à continuidade das 
organizações, seja em seu ambiente e/ou na forma de recursos naturais, que 
contribuem em novos insumos para a transformação de produtos e/ou serviços, assim 
sendo, de extrema importância para a biodiversidade e a sociedade, podendo ainda, 
além de ecologicamente adequado, se tornar economicamente sustentável para as 
unidades produtoras. 

2.7 OS OBJETIVOS ECONÔMICOS  

“O bom controle sobre o ciclo de vida do produto requer um bom sistema de 
gestão para possibilitar um controle eficaz deste ciclo”, de acordo com Trigueiro (2003, 
p. 1). O gerenciamento do retorno dos bens e materiais dentro da cadeia é fator 
decisivo para a otimização do ganho financeiro sobre esses produtos, haja vista ser 
esse um dos benefícios proporcionados pela logística reversa.  

Ganhos financeiros e logísticos são apenas um dos benefícios 
que a logística reversa é capaz de proporcionar. Some-se 
também os ganhos à imagem institucional da companhia por 
adotar uma postura ecologicamente correta, atraindo a 
atenção e preferência não só de clientes mas dos consumidores 
finais (NETTO, 2004, p. 1).  

“As iniciativas relacionadas à logística reversa têm trazido consideráveis 
retornos para as empresas”, em conformidade com Lacerda (2002, p. 2). A 
implementação da logística reversa pode reverter grandes benefícios às organizações, 
tanto no aspecto econômico como também à imagem institucional dentro do 
ambiente na qual a mesma está inserida, pois reflete a preocupação com o meio-
ambiente e a sociedade. 

Economias com a utilização de embalagens retornáveis ou com 
o reaproveitamento de materiais para produção têm trazido 



 

1344 

 

ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas 
(LACERDA, 2002, p. 2). 

O reaproveitamento de materiais é um dos processos que fazem parte da 
dinâmica da logística reversa, e é um dos aspectos que mais possibilidades possuem 
para se agregar valor aos materiais retornáveis no processo inverso. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A utilização da logística reversa como forma de diferencial é importante 
para a empresa. A obtenção de vantagem competitiva é um dos principais fatores que 
levam as organizações a implementarem o processo reverso de distribuição. Segundo 
Chaves (2005), mudanças no comportamento de consumo das pessoas também têm 
contribuído para a incorporação da logística reversa por parte das empresas.  

Além do aumento da eficiência, os autores complementam ainda que a 
competitividade das empresas e a mudança na cultura de consumo por parte dos 
clientes, também tem incentivado a logística reversa. Os consumidores estão exigindo 
um nível de serviço mais elevado das empresas e estas, como forma de diferenciação e 
fidelização dos clientes, estão investindo em logística reversa. 

Empresas que possuem um processo de logística reversa, bem gerido, tendem 
a se sobressair no mercado, uma vez que estas podem atender seus clientes de forma 
melhor e diferenciada de seus concorrentes, criando condições sustentáveis no seu 
processo, de acordo com Barbosa et al. (2005). 

Para tanto, as organizações que se anteciparem quanto à implementação da 
logística reversa em seus processos, se destacarão no mercado. Passarão para a 
sociedade uma imagem de empresas corretamente ecológica, inovarão na 
revalorização de seus produtos e explorarão produtos e materiais de pós-venda e pós-
consumo, aproveitando as questões ambientais como forma de sustentabilidade do 
negócio, agregando valor aos mesmos. 
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RESUMO 

O consumo de roupas pode causar impactos ao meio-ambiente e à sociedade, criando 
de certa forma, uma inconsistência no mercado. Deste fato, surge a necessidade de 
averiguar o comportamento do consumidor. No presente artigo será analisado se os 
consumidores residentes de Campo Grande-MS consomem roupas eticamente. Esta 
pesquisa empírica de caráter qualitativa tem como foco central identificar os fatores 
que levam os consumidores de roupas a não consumirem eticamente. Para isso, é 
importante saber quais são os valores éticos de consumo de roupas e qual é o 
comportamento de compra e consumo do consumidor quanto à ética. Os resultados 
mostraram que os consumidores não consomem eticamente por diversos fatores, mas 
principalmente, porque há uma insuficiência na concepção do que seja consumir 
eticamente. O consumidor relaciona consumo ético à quantidade consumida e, no que 
se refere às roupas, seu comportamento é ainda mais acentuado no sentido dessa 
relação. Desconsiderando, assim, as questões socioambientais relacionadas com o 
consumo ético.  

Palavras - chave: questões ambientais; questões sociais; direitos humanos; 
comportamento do consumidor. 
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1 INTRODUÇÃO  

As mudanças nos hábitos de consumo com a globalização trouxeram algumas 
preocupações com o meio-ambiente, no que diz respeito à capacidade do planeta de 
fornecer recursos e absorver os resíduos gerados pelos consumidores, assim, começa-
se a pensar em sustentabilidade como a mediadora entre o desenvolvimento 
econômico e a conservação do meio ambiente (CORTEZ; ORTIGOZA, 2007).  

A diversificação do consumo de bens e serviços faz parte do cenário globalizado 
em que o mundo se encontra. Conforme Farah (2002), hoje as pessoas procuram 
felicidade imediata; com a valorização do presente não se deseja esperar a satisfação 
no futuro. Essa realidade aponta para uma sociedade na qual o consumo deve ser alvo 
de estudos, na busca de reduzir tanto os impactos da utilização de insumos, quanto os 
da destinação final dos resíduos, provenientes do consumo dos bens e serviços. 

A sociedade considera a ética, principalmente a partir de uma perspectiva 
antropocêntrica; assim, para que exista ética humana é preciso existir o respeito pelas 
pessoas (GOMES, 2006). No entanto, unindo-se ao compromisso moral que tem entre 
si, as pessoas adquirem uma responsabilidade pelos demais seres vivos do planeta 
Terra, portanto, o consumo ético possui o sentido amplo de se referir ao 
comportamento das empresas e do consumidor. 

Consumo ético pode ser considerado como o consumo de bens e serviços 
produzidos por empresas que têm respeito pela natureza e por seus grupos de 
interesses. Trata-se, também, do comportamento do consumidor no que se refere ao 
consumo desses bens e serviços. Conforme Spínola (2001), para incorporar a ética da 
vida sustentável, os consumidores precisam avaliar seus valores e mudar seu 
comportamento, sendo que a sociedade é a responsável por incentivar a criação dos 
valores que dão suporte à ética; e, mais do que isso, por minimizar a influência dos 
valores que não condizem com um estilo de vida sustentável. 

Na Conferência do Rio 92, é colocado pela primeira vez o conceito de 
desenvolvimento sustentável: “um crescimento para todos, assegurando ao mesmo 
tempo a preservação dos recursos para as futuras gerações” (COSTA JÚNIOR, 2009). 
Segundo Kazazian (2005), este novo conceito se distingue dos antigos modelos 
econômicos porque passa a integrar meio-ambiente com futuro econômico, social e 
cultural das sociedades humanas. 

É preciso mudar o consumo, ou seja, integrar o desenvolvimento sustentável na 
concepção dos bens e serviços, conforme discutido pelos participantes da Reunião de 
Cúpula sobre desenvolvimento sustentável, realizada em agosto de 2002, em 
Johannesburgo (SEQUINEL, 2002). A realidade de diversos países revela que mesmo 
com suas empresas apresentando resultados econômicos positivos e altos níveis de 
satisfação do cliente, ainda existem impactos gerados a partir do consumo não ético. O 
consumo não ético produz efeitos negativos e estes são sentidos pela sociedade e pelo 
meio-ambiente (ASHLEY, 2003), por isso é relevante saber quais são os fatores que 
impedem os consumidores de consumirem eticamente.  
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Como exemplo de alguns dos impactos do consumo não ético, pode-se citar as 
condições de trabalho irregulares mantidas em diversas empresas, a agressão à cultura 
de determinados povos, a destruição do meio-ambiente, sendo esta executada em 
dois momentos: primeiramente, na produção dos bens e serviços, em seguida no 
descarte dos mesmos depois de utilizados. 

Segundo Demajorovic (2003), o caminho que leva a sociedade para um estilo de 
vida sustentável possui barreiras, pois ainda não há uma ampla consciência sobre as 
características e necessidades do modelo de desenvolvimento que vem sendo 
proposto. O desenvolvimento sustentável precisa estimular a geração de um mercado 
mundial que se interesse pelos valores éticos de consumo, assim os consumidores 
serão mais exigentes quanto ao comportamento ético das empresas e estarão 
preparados para minar as práticas de empresas antiéticas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC (2004), a 
atitude dos consumidores está mudando. Estão prestando mais atenção no 
comportamento das empresas em relação aos direitos humanos, trabalhistas e dos 
consumidores; às normas de preservação ambiental; à ética na propaganda e nas 
práticas empresariais; à promoção do bem-estar social; e à transparência das 
empresas quanto a essas informações; dessa maneira, ultrapassando a concepção de 
que somente se preocupam com preço e qualidade. 

Conforme diz Schulte (2009), os códigos de ética são criados para definir 
padrões e normas orientadores do comportamento entre os humanos quando da sua 
interação. É o comportamento ético que proporciona o respeito necessário para a 
atuação consistente dos consumidores e produtores em relação ao mercado, portanto 
o consumo não ético, ao impactar o meio-ambiente e a sociedade, cria de certa forma, 
uma inconsistência no mercado. 

O presente artigo tem como objetivo identificar os fatores que levam os 
consumidores de roupas a não consumirem eticamente. Especificamente, pretende-se: 
a) identificar quais são os valores éticos de consumo de roupas; b) verificar a influência 
de fatores coletivos e individuais no consumo não ético de roupas; e c) analisar os 
impactos do consumo não ético de roupas na sociedade e no meio-ambiente. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 ÉTICA E SUSTENTABILIDADE  

Com o passar do tempo, as preocupações sociais e ambientais deixaram de ser 
somente do Estado e de organizações destinadas para esse fim, assim outros agentes 
também começaram a levar em consideração a importância dessas questões (SOUZA, 
2012). É neste contexto que surge o consumidor agente salutar ou não para a 
promoção da sustentabilidade. 

A sustentabilidade pode ser abordada com base em três grandes perspectivas: 
a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade 
econômica. 



 

1349 

 

A sustentabilidade social coloca o foca no ser humano enquanto parte do 
ambiente em que o mesmo se encontra, analisa sua qualidade de vida, a situação do 
indivíduo em relação à sociedade e o seu bem-estar (MARTINS, 2006). A 
sustentabilidade ambiental está focada nos “princípios de qualidade ambiental e 
ecológica pré-estabelecidas” (MARTINS, 2006, p. 19). E a sustentabilidade econômica 
prevê a manutenção do crescimento econômico, decorrente nos últimos anos, 
principalmente, da globalização econômica (MARTINS, 2006). 

O campo da ética é amplo, no decorrer da história foi surgindo variada 
expressões e ramificações. Para Vasquez (1998), ética consiste na teoria do 
comportamento moral dos seres humanos em grupo. Ela esta em constante reflexão, 
pois, essa teoria se embasa na não existência de verdades com apenas uma versão. Na 
contemporaneidade, pode se conceituar a ética como os valores morais de uma 
sociedade. E também um conjunto de normas ou coisas ou situações, que todas as 
pessoas de uma determinada sociedade conhecem o que são, no entanto, quando 
tentadas se explicar se tornam difícil de repassar a informação, (VALLS, 1994). O que 
revela a dificuldade em exercer um comportamento mais coerente. 

Segundo Chaui (2000), para que exista a ética em um determinado ambiente é 
indispensável à presença do agente consciente, aquele que saiba distinguir: o que 
pode e o que não pode; correto e ilícito; bem e mal. São por intermédio dessas 
distinções que o fator consciência julga quais os atos que proporciona retornos morais 
positivo, ele é responsável pelas ações praticadas e pelos resultados dessa ação. Lima 
(2011) explica que essas ações e resultados fazem parte da análise ética no contexto 
filosófico, que visa compreender os valores morais pela comparação dos 
comportamentos dos seres humanos com si próprios e com outros. 

Forma-se, assim, um campo ético, posterior a definição dos valores e deveres, 
as virtudes. As sociedades se pautarão nelas, para dimensionar os caminhos a se seguir 
de modo mais eticamente correto, responsável possível. Pois, “consciência e 
responsabilidade são condições indispensáveis para uma vida ética, Chaui (2000, 
p.433).” 

2.2 CONSUMO ÉTICO  

O consumo ético está relacionado ao consumo sustentável, uma vez que o 
consumo sustentável envolve tomadas de decisão de compra que não comprometam 
o atendimento das necessidades das próximas gerações, assim, é necessário que os 
consumidores estejam conscientizados sobre a relevância de consumirem eticamente, 
na intenção de haver uma otimização que atenda, não somente os interesses 
individuais, mas também os coletivos (SHAW; NEWHOLM, 2007). 

Com a globalização do mercado consumidor, os impactos do consumo 
passaram a proporções maiores, já que a demanda diversificada exige diferentes 
fatores de produção e maior volume de produção. Segundo Penna (1999), a oferta de 
qualquer tipo de bens ou serviços é limitada, ao contrário da demanda por eles, que 
pode ser ilimitada, ou seja, não é possível estabelecer, arbitrariamente, um limite para 
o desejo, sendo assim, o consumo precisa acontecer da maneira que melhor mantenha 
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o mercado funcionando lucrativamente, todavia, reduzindo os impactos sofridos pela 
sociedade e pelo meio-ambiente.  

Para Spínola (2001), os consumidores devem fazer uma auto-avaliação na 
tentativa de transformar seu comportamento e, assim, desenvolver uma vida 
sustentável pautada em valores éticos. Ele ainda coloca que a sociedade é a grande 
propulsora da mudança no comportamento do indivíduo. Com isso, nota-se a 
necessidade da interação entre a pessoa, a sociedade e o meio-ambiente, já que este 
representa as fontes de recursos mantenedoras do consumo, para que sejam 
estimuladas as práticas de consumo ético. 

Por outro lado, recentemente, os consumidores começaram a não apenas 
comprar um produto ou um serviço, mas algo que os identifiquem. As pessoas 
passaram a quererem mostrar quem são através dos bens e serviços que consomem. E 
para almejarem uma associação positiva os consumidores, segundo Fajardo (2010) 
procuram consumir, mesmo que inconsciente, expressando cidadania e liberdade. Ele 
considera essa tendência como um encaminhamento ao consumo ético. 

O consumo ético refere-se ao comportamento consciente do consumidor e, 
também, ao consumo de bens e serviços produzidos por empresas que conservam a 
natureza e otimizam as condições de trabalho de seus colaboradores. Conforme 
propõe Gomes (2006), o desafio atual a ser superado é alcançar o desenvolvimento 
sustentável, de forma que este se traduza num desenvolvimento que mantenha em 
equilíbrio o progresso social e econômico e a qualidade do meio-ambiente. 

No paradigma de sustentabilidade ambiental e direitos humanos existem 
iniciativas e projetos que contribuem para a junção do bom com o responsável. No 
Brasil, por exemplo, existe a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável – 
FBDS que proporciona suporte a produtores de bens e serviços, às políticas públicas e 
aos brasileiros de modo geral para um desenvolvimento que mantenha um equilíbrio 
entre a economia, sociedade e o meio ambiente da nossa nação (PORTAL, 2013). 

2.3 CONSUMO ÉTICO DE ROUPAS 

Nos últimos anos um segmento que está investindo e incorporando a 
sustentabilidade é o setor da moda. Isso se justifica devido ao fato de que os 
consumidores não buscam mais apenas preço e qualidade, mas, também, buscam 
saber o modo como as empresas estão atuando, seu grau de preocupação com o meio 
ambiente, com os direitos humanos e com o bem estar social (IDEC, 2004). O 
consumidor começa, portanto, a demonstrar uma visão de consumo ético em relação 
à compra de roupas. 

Como resposta às novas exigências que estão começando a surgir por uma 
produção mais ética de roupas, o mundo da moda vem tentando se pronunciar com 
tendências de roupas sustentáveis. Tarefa pouco fácil, pois, segundo Vezzoli (2005), 
somente pode se considerar um processo produtivo e de consumo sustentáveis 
aqueles que os recursos ambientais adotados sejam no mínimo 90% menores do que 
os atuais aplicados nas produções mais avançadas até o presente momento. 
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Para uma produção ética do setor de vestuários, estão se implementando 
novas idéias por intermédio dos “designers” para suprir as exigências da sociedade. 
Conforme Niemeyer (2000, p12), no decorrer do tempo o “designer” aparece com o 
“compromisso prioritário com a produtividade do processo de fabricação e com a 
atualização tecnológica”. Também pode ser considerado que o “designer tem a função 
de integrar os aportes de diferentes especialistas, desde a especificação de matéria-
prima, passando pela produção à utilização e destino final do produto”. Com essa 
visão, o “designer” pode ser considerado como peça-chave para uma produção 
sustentável de roupas. 

Nesses parâmetros surge o Ecodesign, propondo que a economia venha a ser 
“mais leve”. Trata-se de uma abordagem global que procura descobrir métodos que 
diminuam os impactos ambientais, pronunciando-se mudanças positivas nos processos 
do ciclo de vida de um produto (fabricação, uso, fim de vida ou descarte) e, também, 
com as embalagens que o segue, mas mantendo a qualidade do produto e a satisfação 
do consumidor (KAZAZIAN, 2005). 

A demanda do consumo ético no setor de roupas influencia na reutilização de 
tecidos, a vintage, os tecidos reciclados e orgânicos, alavancando novos mercados 
parar suprir a demanda por materiais ambientalmente corretos para o segmento de 
produção de vestuários mais éticos na era pós-moderna. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa apoiou-se na dimensão investigativa qualitativa, se embasando na 
forma empírica e foi localizada dentro de um recorte do espaço social Campo Grande-
MS. Seguiu a linha metodológica de análise de conteúdo, tendo como foco principal da 
temática uma análise do fator ética no consumo de roupas, em uma visão ampla.   

Para nortear a pesquisa, buscou-se, por meio de uma revisão bibliográfica e 
documental, estabelecer um acervo de conhecimento que garanta um quadro de 
estudo da arte no que tange a dimensão conceitual, com o propósito de identificar os 
fatores que levam os consumidores a não consumirem roupas eticamente.  

Em sequência, foi feito um levantamento da influência dos fatores coletivos e 
individuais no consumo ético e não-ético de roupas, por intermédio de uma pesquisa 
descritiva. Para se determinar essa influência e identificar quais são os valores éticos 
de consumo de roupas foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de dados: 
observação sistemática e a entrevista. Foi escolhida a entrevista, por ela possibilitar 
uma proporção mais profunda na descoberta dos sentimentos subjacentes, como 
valores, crenças e atitudes das pessoas em relação ao consumo de um bem ou serviço, 
como sugere Malhotra(2004). 

 A pesquisa empírica foi limitada na proporção geográfica de Campo Grande- 
MS, com uma amostra de 30 pessoas residentes da cidade tendo a finalidade de 
verificar o comportamento do consumidor quanto à ética no consumo, selecionando-
as por classe social e utilizando como fator principal a renda. Essa classificação foi 
pautada segundo dados do IBGE e PLANURB/2010. 
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  As foram aplicadas casualmente. Tais entrevistas seguiram um roteiro pré-
estabelecido, no intento de facilitar a coleta de dados e não perder o foco central da 
temática: “o consumo ético de roupas”. 

Finalmente, realizou-se uma análise sobre os materiais e dados reunidos nos 
procedimentos anteriores, relacionando-os para proporcionar percepções do grau dos 
impactos do consumo não ético de roupas que podem ser causados na sociedade e no 
meio-ambiente. Cruzando assim as informações adquiridas no intento de se alcançar a 
compreensão do contexto do consumo ético de roupas na cidade de Campo Grande-
MS.   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO ÉTICO DE ROUPAS 

O consumo ético está relacionado à questão da preservação ambiental e 
manutenção da qualidade de vida das pessoas. Torna-se ainda mais importante pensar 
em agir eticamente quanto ao comportamento de compra, pois atualmente existe a 
preocupação com a devastação do meio-ambiente, que no último século mostrou as 
conseqüências da derrubada de florestas, poluição de rios e exploração indiscriminada 
dos recursos naturais. “Consumir eticamente é consumir produtos em pouca 
quantidade e se possível olhar se eles tem selo de qualidade.” (Entrevistado 30) 

Roupas são produtos que, em geral, todas as pessoas consomem, e isso 
aumenta muito a capacidade que esse tipo de produto tem para causar danos ao 
meio-ambiente e à sociedade, por meio da utilização de determinadas matérias-
primas ou formas de descarte poluidoras, já que quanto mais pessoas consumindo 
roupas, maior será o volume de insumos necessários à produção das mesmas, bem 
como maneiras adequadas para eliminação do que for considerado inutilizado. 

As escolhas de consumo dos indivíduos são tomadas de decisões que envolvem 
diversos fatores e que provocam no ambiente e na sociedade impactos que podem ser 
positivos ou não. Quando o consumo é feito eticamente, surge uma alternativa para 
que os impactos negativos sejam reduzidos em quantidade e intensidade, por isso a 
importância de procurar efetivar consumo ético de roupas. “Eu não sei se eu sou uma 
consumidora que consome eticamente, porque eu nunca me preocupei com esse tipo 
de coisa, mas eu vou procurar saber mais agora.” (Entrevistado 19) 

Conforme Vezzoli e Manzini (2008) há a estratégia de eficiência, que é a 
maneira radical para fazer as coisas melhor, e a estratégia de suficiência, que é a 
maneira radical para fazer menos. Essas duas estratégias podem caracterizar o 
consumo ético de roupas, a primeira quando implica à produção de roupas o uso de 
tecnologias que colaborem para não agredir o meio-ambiente ou explorar 
trabalhadores, e a segunda quando apresenta a idéia de redução na quantidade 
consumida, objetivando menores volumes de lixo no planeta. 

4.2 COMPORTAMENTO DE COMPRA E CONSUMO DE ROUPAS 
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Os consumidores de roupas sabem dos impactos sociais e ambientais 
decorrentes do consumo em geral, mas apenas os entrevistados com hábitos de 
compras freqüentes mencionaram o consumo específico de roupas como uma das 
causas desses impactos. 

A constatação está associada ao fato dos mesmos entrevistados afirmarem ter 
consciência de que o volume de roupas consumido pode impactar o meio-ambiente e 
a sociedade. Assim, percebe-se a relação - não equivocada, mas insuficiente em se 
tratando de consumo ético - que os consumidores estabelecem entre quantidade 
consumida e grau de impacto sócio-ambiental. “Razoavelmente, me considero alguém 
que consome eticamente, eu não exagero quando vou comprar.” (Entrevistado 13) 

Considerando o consumo ético a compra de produtos ou serviços com o 
mínimo de prejuízos ou exploração de seres humanos, animais e/ou o ambiente 
natural, nota-se a visão restrita dos consumidores quanto aos fatores causadores dos 
impactos negativos no meio-ambiente e na sociedade, já que o consumo ético abrange 
fatores como procedência e descarte e não apenas volume consumido. 

Os resultados mostram que o comportamento do consumidor quanto à 
freqüência de compras de roupas está pouco relacionado a sua classe social, já que os 
entrevistados responderam ir às compras de roupas quando há necessidade de vestir-
se para determinada ocasião ou fim específico. É importante citar que a necessidade 
de cada consumidor pode variar de um para outro, mas para este estudo será 
considerado apenas o comportamento em relação à freqüência de compras de roupas, 
influenciada também pela mídia, que é o que interfere na questão ética do consumo. 

Verificou-se, no entanto, que há relação entre o padrão de qualidade das 
roupas compradas e a renda total familiar. Neste caso, quanto maior for à renda maior 
é a qualidade descrita, dessa forma, com o aumento do tempo de uso de uma peça de 
roupa, o tempo de descarte é retardado e o impacto causado por esse descarte 
também. 

A forma típica de compra de roupas, de acordo com os entrevistados, é através 
de lojas, assim se faz necessária a análise das condições de trabalho dos funcionários, 
da transparência e responsabilidade dos fornecedores e do compromisso com o meio-
ambiente, para que se possa tomar a decisão de compra dentro dos parâmetros de 
consumo ético. 

Os entrevistados afirmaram não possuírem meios facilitados para obter as 
informações que conduziriam para a escolha de compra ética. Essa revelação contrasta 
a realidade local com a de países desenvolvidos, nos quais diversos produtos postos à 
venda já apresentam nas embalagens selos verdes e informações que vinculam a 
imagem do produto e da empresa fabricante ao apoio à qualidade de vida do planeta. 
“Consumir eticamente é consumir consciente, saber o que você está consumindo, e 
quando as marcas não são conhecidas é difícil saber sobre o produto.” (Entrevistado 
26) 
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A pesquisa revelou ainda, que há fatores individuais e coletivos que influenciam 
os consumidores a tomarem decisões de consumo não ético e, muitas vezes, esses 
fatores agem de maneira imperceptível pelo consumidor. Os fatores individuais e 
coletivos diferem na maneira como exercem influência sobre os consumidores, 
mostrando, com isso, que indivíduo e sociedade sofrem influência ao mesmo tempo 
em que influenciam. 

4.3 FATORES DE INFLUÊNCIA SOBRE O CONSUMO NÃO ÉTICO 

 De acordo com pesquisas realizadas anteriormente, foram constatados 
também, alguns fatores que influenciam o consumidor no que se refere ao não 
consumir eticamente. A racionalização econômica, quando o consumidor atribui maior 
valor para o dinheiro e pode acabar reduzindo os padrões de consumo ético por isso; a 
crença de que o governo e as instituições é que devem regulamentar e fiscalizar os 
produtos colocados à venda, analisando a ética envolvida nos processos de fabricação 
e comercialização; e o conceito, principalmente no mundo corporativo, de que o 
consumo não ético se justifica pelo desenvolvimento. 

Dentre os fatores individuais que influenciam para o consumo não ético podem 
ser citados: o gosto e as preferências do consumidor, os quais podem sobrepor-se a 
escolha racional de compra; o impulso de compra, ocasionado pela crença em uma 
necessidade urgente; a alienação em relação aos diversos pontos que precisam ser 
analisados para uma compra ética; o hábito de comprar roupas sem levar muitos 
quesitos em consideração além de preço e estética; e a falta de informação sobre 
quais os produtos e serviços escolher para consumir eticamente. 

Dentre os fatores coletivos que influenciam para o consumo não ético podem 
ser citados: os modismos que mascaram a necessidade maior de conservar a qualidade 
de vida do meio-ambiente e das pessoas; a propaganda, que pode incitar 
excessivamente a compra de produtos ou serviços sem revelar os impactos posteriores 
causados pelo consumo dos mesmos; a cultura local, que não inclui um perfil exigente 
de consumo; e orientações e sugestões de terceiros, por meio das quais se finaliza uma 
compra a partir da confiança depositada na opinião de outrem, sem a investigação do 
fundamento daquilo que é orientado ou sugerido. 

No final de cada entrevista, o consumidor foi questionado sobre a opinião que 
tinha sobre si mesmo quanto a ser ou não um consumidor ético, os entrevistados 
disseram não consumir eticamente, de acordo com aquilo que acreditavam completar 
o perfil e o comportamento de uma pessoa que consome eticamente. 

Os entrevistados demonstraram interesse em melhorar suas tomadas de 
decisões de compras no que diz respeito ao consumo ético de roupas, o que 
contrariamente se relaciona aos fatores individuais que influenciam o consumo não 
ético, mas que mostra a força com que estes mesmos fatores atuam sobre o indivíduo. 

Os entrevistados apontaram para a necessidade do aumento do nível de 
exigência por parte dos consumidores, e criação de resoluções do poder público que 
orientem os fabricantes e lojas a colaborarem para o desenvolvimento sustentável 
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através do incentivo ao consumo ético. O consumo ético pode ocorrer via compra 
positiva, que se traduz em privilegiar produtos de comércio justo, sem crueldade, 
orgânicos, reciclados, reutilizados ou produzidos localmente. 

Pôde-se perceber que ainda há muitas dúvidas quanto a como consumir 
eticamente, e para que essas dúvidas sejam esclarecidas é preciso acabar com os mitos 
que envolvem a idéia de consumo ético. “Não sei definir bem o que é consumir 
eticamente, mas deve ser algo parecido com consumo consciente.” (Entrevistado 29) 

 É necessário romper com o pensamento de que consumir eticamente é caro, 
pois muitos produtos e serviços de qualidade e respeito ao meio-ambiente e à 
sociedade já estão no mercado; e romper, também, com a idéia de que apenas 
ativistas radicais se preocupam com os impactos causados nas pessoas e no planeta. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   A sustentabilidade é conceito amplo que pode ser observado com base no 
comportamento do consumidor, já que o mesmo é um agente fundamental para a 
manutenção do sistema produtivo e de comercialização de produtos, especialmente 
no caso de consumo de roupas, que está vinculado ao setor de varejo de vestuário que 
vem se expandindo nos últimos anos e, consequentemente, gerado grandes volumes 
de resíduos na produção e descarte das peças. 

 A ética explica as razões que levam um comportamento individual ou coletivo a 
ser moralmente aceito ou não, assim, podemos dizer o consumo ético se traduz num 
comportamento moralmente aceito pela sociedade sob uma perspectiva de bem-estar 
social e ambiental. O consumo ético é comportamento do consumidor em relação ao 
consumo de bens e serviços produzidos por empresas que preservam o meio-
ambiente e melhoram as condições de trabalho de seus colaboradores. 

O consumo ético é salutar do ponto de vista da sobrevivência do planeta, no 
entanto, alguns fatores impulsionam as pessoas a não consumirem eticamente. Não é 
simples identificar quais são esses fatores e como eles atuam sobre as pessoas, porque 
estão inseridos no contexto cultural e comportamental dos indivíduos, encontram-se 
de forma abstrata concretizados apenas por meio das atitudes dos consumidores. 

O presente artigo identificou quais são os valores éticos de consumo de roupas 
na opinião dos consumidores, analisou a influência de fatores coletivos e individuais no 
consumo não ético de roupas, assim como os impactos do consumo não ético de 
roupas na sociedade e no meio-ambiente. Assim, ficou evidente a contradição entre o 
desejo do consumidor de consumir eticamente e o seu comportamento de fato. 

Os resultados mostraram que a preocupação dos consumidores está mais 
destinada ao quanto está sendo consumido, não ao o quê e como está sendo 
consumido. Logo, percebe-se que a concepção de consumo ético é restrita na mente 
do consumidor, impedindo-o de atentar para o seu comportamento de compra e 
consumo como um todo. 
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Contudo, considerando as limitações do presente artigo, ressalta-se que os 
resultados obtidos podem não corresponder a totalidade das informações sobre o 
assunto abordado, por isso, pode ser pertinente a realização de estudos 
complementares, que contribuam para melhorar o conhecimento sobre o tema e o 
comportamento do consumidor quanto ao consumo ético de roupas. 
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RESUMO 

Este trabalho trata de um importante tema do Direito Internacional, o Refúgio. Será 
feita uma breve análise acerca do assunto antes e depois da Lei n. 9.474/97, que é o 
Estatuto dos Refugiados. Antes do advento da lei a Igreja Católica participava 
ativamente nos casos de Refúgio. Os Bispos acolhiam os que chegavam ao Brasil em 
busca de abrigo e davam o apoio que podia. Nessa época existia muita perseguição 
religiosa, os necessitados se escondiam nos lugares sagrados, templos, igrejas e lá os 
seus perseguidores não podiam entrar. As autoridades brasileiras e as forças militares 
respeitavam a igreja, não iam aos templos para resgatar os refugiados. Em 1997, foi 
criado o Estatuto dos Refugiados, que tratou o tema de forma ampla, deu garantias 
aos que se viam em situação temerosa e aos que eram perseguidos. Devido ao número 
massivo de pessoas deslocadas e as que procuravam refúgio, a comunidade 
internacional se viu forçada a resolver o problema destas pessoas. Com a lei ficou 
definida a condição de refugiado, seus direitos, deveres e uma política de solução 
duradoura. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 Neste artigo vou abordar a história do Refúgio no Brasil antes e depois da Lei n. 
9.474/97, Lei que define a quem pode ser concedida a condição de refugiado. Por 
diversos motivos um grande número de pessoas teve que deixar seus países de origem 
para buscar proteção internacional em outros; violência, questões políticas, religiosas, 
sociais e culturais são alguns deles. 

 Na antiguidade, antes do advento da Lei n. 9.474/97 (Estatuto dos Refugiados), 
antes mesmo do Protocolo de 1951, o Refúgio era marcado pelo caráter religioso, 
normalmente concedido nos templos e por motivos de perseguição religiosa.449 As 
pessoas perseguidas se escondiam nos lugares sagrados, templos, igrejas e os que os 
perseguiam não podiam entrar. No entanto o refúgio beneficiava criminosos comuns, 
diferentemente do que acontece na atualidade.  Com o fim da 1ª. Guerra Mundial 
houve um movimento massivo de pessoas deslocadas e refugiadas, diante disto a 
comunidade internacional se viu forçada a resolver o problema destas pessoas, definir 
a condição jurídica dos refugiados, providenciar o assentamento ou repatriação e 
implementar atividades de socorro e proteção. 

 Com a 2ª Guerra Mundial a questão dos refugiados tomou tamanho jamais 
visto. Neste ano (1943), realizou-se a Conferência das Bermudas, cujo propósito era 
tratar a questão dos refugiados judeus.450 A referida conferência definiu o termo 
refugiados e serviu de base para a futura definição de refúgio prevista na convenção 
de Genebra, de 1951.451 

 Em 1991, o Ministério da Justiça Publicou a Portaria Ministerial nº 394, que 
dispõe sobre a proteção aos refugiados e o trâmite para o pedido de concessão de 
refúgio. Até então o número de solicitação de pedidos de refúgio era pequeno, mas no 
ano de 1992 o cenário muda, com a chegada ao Brasil de refugiados da Angola, da 
República Democrática do Congo, da Libéria e da ex-Iuguslávia. Fica evidente que era 
necessário algo mais do que uma simples Portaria Ministerial para regulamentar o 
Estatuto do Refugiado no Brasil 

 A Lei n. 9.474/97 definiu os mecanismos para implementação da condição de 
refugiado foi elaborada conjuntamente entre o ACNUR (Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados) e a Sociedade Civil. A referida Lei é considerada hoje pela 

                                                           
449

 - Apenas em 1951, por fim, foi aprovada a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, conhecida 
como Convenção de 1951 das Nações Unidas. 
450

 - A Conferência das Bermudas ampliou a proteção internacional, definindo como refugiados “todas as 
pessoas de qualquer procedência que, como resultado de acontecimentos na Europa tiveram que 
abandonar seus países de residência por terem em perigo suas vidas ou liberdade, devido sua raça, 
religião ou crença política”. 
451

- Seguindo decisão da Assembléia Geral de 1950 (Resolução n. 429 V), foi convocada em Genebra, em 
1951, uma Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas para redigir uma Convenção regulatória 
do status legal dos refugiados. Como resultado, a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos 
Refugiados foi adotada em 28 de julho de 1951, entrando em vigor em 22 de abril de 1954.  
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ONU (Organização das Nações Unidas) como uma das mais modernas e abarcantes do 
mundo.452  

2 - A SITUAÇÃO ANTERIOR A LEI N.9.474/97 

Antes do advento da Lei n. 9.474/97, as Cáritas Diocesanas desempenhavam 
importante papel na história dos Refugiados. O clima era tenso, pessoas vinham dos 
mais diversos países pedir refúgio aqui no Brasil. O Arcebispo da cidade do Rio de 
Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Sales, participou ativamente deste movimento que 
envolvia a igreja católica, o qual tinha muitos obstáculos e passou por vários 
problemas, dentre eles a tortura a que os prisioneiros eram submetidos. 

Segundo Dom Eugênio Sales (2010; p, 62): 

No final dos anos 1960, a situação dos prisioneiros por 
motivação política no Brasil exigia uma atitude, e eu 
emprestava meu prestígio como bispo que tinha diálogo com o 
governo. Dava a cobertura do meu nome. Usava a minha 
condição para visitar os presídios e quartéis. Ia visitar presos, 
mas nunca fui exclusivamente visitar presos políticos. Visitava 
todos. 

Ele usava a sua condição para visitar os presídios, e como forma de conter os 
excessos que eram cometidos. Muitas pessoas eram abandonadas, torturadas e 
mortas. Dom Eugênio procurava cumprir seu dever, que era o de todo ser humano, de 
proteger os necessitados; sem questioná-los sobre sua religião ou questões políticas. 
Tentava exercer a função de Bispo e auxiliar no que era possível, tendo em vista a 
ausência de dispositivo legal que tratasse do assunto. Não os incentivava a agir com 
violência, ficava acima das contingências humanas, agindo com clareza e lisura. 

A tortura era, na visão dele, o problema mais delicado. Extremamente 
degradante, humilhante e de consequências muitas vezes irreversíveis. Um crime hoje 
inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia e que naquela época era 
cometido, com poucas chances de responsabilizar os culpados. 

De acordo com Dom Eugênio Sales (2010; p, 62)  

Foram quase 5 mil pessoas que apoiamos naquele período que 
vai de 1976 até 1982, quando o governo brasileiro não 
reconhecia sequer a presença do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR) e ainda estávamos muito 

                                                           
452

 - Seguindo decisão da Assembléia Geral de 1950 (Resolução n. 429 V), foi convocada em Genebra, em 
1951, uma Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas para redigir uma Convenção regulatória 
do status legal dos refugiados. Como resultado, a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos 
Refugiados foi adotada em 28 de julho de 1951, entrando em vigor em 22 de abril de 1954. 
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distantes da condição que temos hoje, de ter uma lei de 
proteção aos  refugiados453.  

Os obstáculos superados na época fazem parte da história dos avanços 
alcançados ao longo do tempo. Internamente as pessoas eram tratadas pelo nome, 
mas existia um livro onde eram anotados os casos por números, sem nomes e tudo 
que elas faziam era registrado neste livro. Os refugiados não tinham nome, os registros 
eram eliminados, esse procedimento era para asseverar a segurança dos mesmos, 
porque muitos deles continuavam a ser perseguidos no Brasil. 

Muitos refugiados procuravam às Cáritas Diocesanas, aflitos, com medo de 
serem presos e repatriados. Na maioria das vezes eles vinham de seus países com uma 
carta da Arquidiocese de lá, declaravam-se perseguidos pelo seu país e pediam abrigo 
aqui no Brasil até conseguir um país para obter refúgio e uma forma de chegar até lá. 
Essa situação era mais temerosa do que se pode imaginar, tendo em vista que, por 
exemplo, a polícia argentina atuava livremente aqui, especialmente na cidade do Rio 
de Janeiro, com a vista grossa das autoridades brasileiras. Os Refugiados, na sua 
maioria, estavam envolvidos com a política de seu país, eram militantes e a polícia de 
lá podia vir ao Brasil para efetuar sua prisão. É importante frisar que todos têm o 
direito de fugir de seu país e procurar abrigo em outro. E a tortura não era o método 
adequado para resolver este problema. 

Dom Eugênio entregou às Cáritas Arquidiocesanas da cidade do Rio de Janeiro, 
o trabalho de coordenar os refugiados que estivessem lá. Determinou que fossem 
alugados apartamentos em nome da Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, que é 
pessoa jurídica da Arquidiocese, para alojar os que necessitavam de abrigo, 
juntamente com seus familiares filhos e crianças pequenas. Tudo isso era feito com 
recurso da Arquidiocese e no começo não tinham muito dinheiro, era utilizada a 
estrutura da mesma. Pouco depois chegou o ACNUR, que ajudou muito na parte 
financeira e para alcançar países que recolhessem os refugiados. 

Era um governo impetuoso, mas a Arquidiocese se mantinha neutra em relação 
ao assunto, Dom Eugênio dizia (2010; p, 65) “eu não sou um juiz, sou um pastor, dos 
bons e dos maus”. Os militares estavam presos uns aos outros, mas ele a ninguém. Se 
existisse um melhor diálogo entre as Forças Armadas e a Igreja, o regime ditatorial não 
teria durado tanto tempo. Neste sentido a Igreja procurava mostrar que não era 
através da força que as coisas se resolviam. 

Isso tudo não ocorria somente na cidade do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo e 
de forma expressiva também na cidade de São Paulo. Muita violência, tortura e 
pessoas pedindo refúgio e abrigo. 

 Outro Arcebispo que participou efetivamente desta luta contra a traição dos 
direitos humanos foi Dom Paulo Evaristo Arns, na cidade de São Paulo. Em 1977, a 

                                                           
453

 - O ACNUR foi criado em dezembro de 1950 por resolução da Assembleia Geral da ONU e iniciou suas 
atividades em janeiro de 1951, inicialmente com um mandato de três anos, para reassentar refugiados 
europeus que estavam sem lar após a Segunda Guerra Mundial. 



 

1362 

 

partir da preocupação do Arcebispo, padres e leigos resolvem agir para que a 
normalidade democrática no Brasil ressurgisse e que as crueldades tivessem fim.  

Foi criada a Comissão de Justiça e Paz454 em São Paulo, uma comissão com a 
finalidade de promover a justiça e a paz, com ações voltadas para projetos de 
assistência e acompanhamento das políticas de segurança pública. 

Neste mesmo ano surgiu também o Centro Santo Dias de Direitos Humanos, 
cujo nome é em homenagem a um operário que muito lutou pela dignidade no mundo 
do trabalho455. É um grupo de defesa da pessoa humana e da coletividade que presta 
assistência gratuita para vítimas da violência policial e seus familiares.  

 Logo depois o grupo Clamor, que era especializado em denunciar as violações 
de direitos humanos que aconteciam no Cone Sul da América Latina. Ajudou a localizar 
crianças desaparecidas, filhas de militantes políticos mortos ou que eram perseguidos 
pela ditadura militar da Argentina, Chile e Uruguai. O grupo agia com mobilidade e 
rapidez, tinha habilidade em atravessar os muros das prisões, levar palavras de apoio, 
esperança e luz onde só havia escuridão. 

De acordo com Dom Paulo (2010; p, 67) “Houve momentos em que entendi 
que não bastava acolher os refugiados. Era preciso também sair do Brasil e denunciar a 
violência, pedir ajuda, incentivar e participar das ações humanitárias”. 

 A situação era muito complicada, não existia uma lei que normatizasse o 
assunto, as autoridades políticas e as forças armadas agiam quase que sem controle.  
Os casos de tortura, exílio, refúgio e maltrato de crianças eram denunciados à 
Comissão Internacional para as questões Humanitárias das Organizações Unidas 
(ONU). As autoridades brasileiras viam com maus olhos os refugiados, tendo em vista 
que eles buscavam refúgio no Brasil pelo mesmo motivo que os brasileiros buscavam 
exílio fora do país. 

O apoio da Arquidiocese não se limitava em apenas receber os refugiados, mas 
em providenciar moradia, trabalho, documentação, capacitação profissional e o que 
mais necessitassem. Foram feitos convênios com o SENAI, SENAC e outros organismos, 
visando a capacitação profissional daquelas pessoas e sua inserção no mercado de 
trabalho456. 

                                                           
454

 - A Comissão de Justiça e Paz - CJP é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) que visa desenvolver a partir da Igreja, despertar a motivação dos fiéis e da sociedade como um 

todo, “a assumir a dimensão da justiça e paz para que os direitos humanos sejam plenamente respeitados e 

a vida das pessoas seja mantida com dignidade.” 
455

 - O Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo é uma entidade de defesa 
dos direitos fundamentais do cidadão que tem como missão a superação da violência e a promoção dos 
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, tendo em vista a construção de uma 
sociedade mais justa, solidária e pacífica.  
456 - O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é uma instituição privada brasileira de 

interesse público, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, está fora da 

Administração Pública. Compõe o chamado Terceiro Setor.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade_Privada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Dom Paulo dizia (2010; p, 68) “A maior traição dos direitos humanos é deixar de 
divulgar a violação desses direitos”. Neste sentido Dom Paulo acabou com esse 
silêncio, denunciava a transgressão dos Direitos Humanos onde ela acontecesse, nos 
seus sermões, artigos e livros. Era imprescindível garantir a todo refugiado o direito de 
viver com dignidade em nosso país, suavizando assim o fato de terem sido 
desenraizados de seu país para fugir da perseguição e da morte. 

3 - OS ADVENTOS DA LEI N. 9.474/97 

 A Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997 veio para mudar todo aquele 
cenário existente. Normatiza o tema Refúgio, diz quem pode ser considerado 
refugiado e toma outras providências. A referida Lei é um marco nacional sobre o 
assunto, moderna e abarcante, trata das particularidades do tema que deixa de ser 
uma preocupação regional e passa a ser um problema de Estado. 

Em alguns países a regra jurídica interna sobre os refugiados é limitada, apenas 
estabelece o órgão encarregado da proteção internacional e os mecanismos para a 
determinação da condição de refugiado. 

Neste sentido relata Jhuan Carlos Murilo Gonzales (2101; p.52) “No caso do 
Brasil, sua normativa nacional é importante por ser mais ampla e contar com políticas 
públicas para a atenção, proteção e busca de soluções duradouras para os refugiados”. 

A Lei cria um órgão nacional, o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) 
para que este órgão delimite as políticas públicas sobre o Refúgio e resolva quanto aos 
pedidos solicitados no Brasil457. Participam deste órgão a ONU, através do ACNUR e a 
sociedade civil, através das Cáritas Arquidiocesanas do Rio de Janeiro e São Paulo. De 
acordo com o artigo 12 da Lei, uma das funções do CONARE é “...orientar e coordenar 
as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos 
refugiados...”. Não basta conceder o status de refugiado, tem que implementar 
políticas de ressocialização, integrá-los com a sociedade, dar assistência e todo apoio 
necessário. A falta de assistência nos remete a casos de “trabalho escravo”, 
“subutilização de mão de obra” e outros meios que atentam contra a dignidade da 
pessoa humana. 

A Lei é ampla no sentido de que aborda as mais importantes particularidades 
do tema, detalhes, minúcias e todo procedimento necessário para obtenção do status 
de refugiado, sendo inspirada nos princípios da Declaração de Cartagena458. É uma 
legislação avançada, apresenta entendimento vasto do conceito de refugiado e 
discrimina as providências a serem tomadas pelo Brasil com intuito de garantir a 

                                                                                                                                                                          
       O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma instituição brasileira de educação 

profissional aberta a toda a sociedade. Foi criado em 10 de janeiro de 1946 na Rua Florêncio de Abreu em 

São Paulo. 
457

 - O Conare - Comitê Nacional para os Refugiados é o órgão colegiado, vinculado ao Ministério da 
Justiça, que reúne segmentos representativos da área governamental, da Sociedade Civil e das Nações 
Unidas. 
458

 - A Declaração de Cartagena sobre os Refugiados, que colhe a melhor tradição latino-americana em 

matéria de asilo e direitos humanos, constitui um instrumento fundamental para a protecção dos 

refugiados, tomando-se um antecedente indispensável na matéria. 
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proteção e os direitos dos refugiados, no âmbito de seus acordos perante a 
comunidade internacional. 

Outro avanço, em seu artigo 2º, é a extensão da condição de refugiado ao 
cônjuge, aos ascendentes, descendentes e membros do grupo familiar que dependa do 
solicitante economicamente, desde que se encontre em território nacional. Uma vez 
concedido o refúgio a um membro da família, os outros que vierem na mesma 
condição, também estarão protegidos. Têm os mesmos direitos e o perdem no caso da 
exclusão da condição de refugiado do familiar a quem foi concedida. A Lei prestigia 
uma instituição sagrada, a família. O privilegiado tem direito a carteira de identidade 
que comprove sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. 

A normativa estabelece direitos e obrigações aos refugiados, dentre eles o 
direito ao trabalho para os solicitantes de refúgio. Direito que se torna muito 
importante, principalmente em alguns países em que o procedimento para a 
determinação da condição de refugiado pode demorar anos. Em outros países o 
solicitante só tem acesso a programas de assistência restritos, que são financiados 
pelo ACNUR e outras organizações internacionais. A exclusão do direito ao trabalho 
certamente remeterá os solicitantes ao mercado informal, o que consequentemente 
assevera a situação vulnerável dos mesmos. Esta normativa influenciou a legislação de 
outros países do Cone Sul, assim como a do Peru e Nicarágua. 

Dentre outros, a normativa estabelece o direito do solicitante tentar reaver 
seus documentos no seu país de origem, tais como certificados de estudos, certidões 
de nascimento, matrimônio e a legalização de seus diplomas. O que se espera é que os 
países facilitem esse acesso através de seus organismos nacionais. Essa assistência 
administrativa é importante para o exercício de direitos por parte dos refugiados e 
para promover a sua adaptação local. Infelizmente não são todos os países que 
seguem o exemplo da legislação brasileira no que diz respeito a esta matéria. 

É importante salientar que a legislação brasileira tem uma seção específica 
sobre soluções duradouras para a situação dos refugiados, que são - Repatriação 
voluntária; Integração local e reassentamento. A repatriação voluntária ocorre quando 
o refugiado, por vontade própria, decide retornar ao seu país de origem. Representa a 
maior esperança de por fim ao exílio de um refugiado, porém se essa solução 
duradoura for escolhida, exige um total comprometimento por parte do seu país de 
origem com a reintegração de sua própria população. O país deve tentar assegurar ao 
máximo um ambiente estável àqueles que tomam a valente decisão de voltar a sua 
nação. O ACNUR auxilia de várias formas a repatriação voluntária, organiza visitas ao 
país de origem por parte dos refugiados para que vejam de perto a situação do país e 
avaliem a possibilidade do retorno. Promove a moradia, restituição de propriedade e 
assistência legal aos refugiados. 

Nos casos em que não seja possível a repatriação voluntária, faz-se necessário 
encontrar um lar no país de asilo para o refugiado. Surge a necessidade de uma 
integração local para que o exilado se agregue à comunidade local e possa recomeçar 
sua vida. Essa integração é um processo gradativo e sistemático, exige um esforço por 



 

1365 

 

parte do refugiado e também da sociedade que o está recebendo. Na maioria dos 
casos ocorre a naturalização do refugiado no país de asilo. 

Para que haja uma total reintegração os refugiados necessitam de emprego, 
habilidades linguísticas e acesso a serviços públicos; direito à cidadania, obrigações e 
relações de participação política e social com a comunidade. O ACNUR e a sociedade 
civil realizam grande número de atividade para reintegração local. Os solicitantes de 
refúgio podem receber auxílio financeiro por até seis meses. O Brasil tem a maior rede 
de apoio aos refugiados da América Latina, com quase 100 organizações locais 
envolvidas. 

Existem alguns serviços que foram criados para atender necessidades 
específicas, como o programa especial de cuidado mental. O programa conta com 
apoio financeiro do CONARE, moradias públicas e bolsas de estudos oferecidas por 
universidade públicas. Apesar disso, de todos os programas de apoio, existem desafios, 
em especial o relacionado à auto-suficiência dos refugiados. A falta de emprego, 
moradia e a discriminação são os problemas mais latentes. Segundo pesquisas, os 
refugiados consideram as condições de trabalho e o salário insatisfatórios, encontram 
dificuldade de acesso aos serviços básicos e se sentem discriminados pela população 
local. A população não sabe ao certo o que é um refugiado e confunde-os com 
fugitivos da justiça, isso faz com que a integração na sociedade seja ainda mais difícil. 

Para que haja uma melhor integração é preciso algumas medidas de cunho 
social, de informação e educação, não apenas recursos financeiros, com o intuito de 
conscientizar a população sobre o status dos refugiados e a situação dos mesmos no 
país.  

A inclusão de um refugiado nos programas de assistência do governo, como o 
Bolsa Família, não é tarefa fácil, visto que muitos da sociedade veem de forma hostil 
esse tipo de auxílio. Programas que beneficiem os refugiados e a comunidade local são 
extremamente necessários. 

Quando o refugiado não pode voltar para casa ou tem necessidades que não 
podem ser atendidas no país em que está asilado existe outra solução duradoura, o 
reassentamento. Nestes casos o ACNUR procura reassentar o indivíduo em um terceiro 
país, o que é uma solução confiável e exequível. Existe um grande número de 
refugiados no mundo, porém apenas uma minoria é indicada para o reassentamento, 
poucos casos. Não são todos os países que participam do programa de 
reassentamento, os Estados Unidos são o principal, participam também Austrália, 
Canadá, Brasil, Argentina e Chile. 

O Brasil é considerado um país “emergente” em reassentamento. Em 1999 foi 
criado o primeiro programa de reassentamento solidário, em acordo com ACNUR para 
assentar refugiados que eram perseguidos, que estavam em risco de perseguição, ou 
que não conseguiam se adaptar no país de asilo. 

Anos depois, em 2004 é proposto pelo governo o segundo Programa Regional 
de Reassentamento, que tinha o propósito de proteger os refugiados que fugiam de 
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perseguição e conflito na América Latina e auxiliar os países que recebiam um grande 
número de colombianos, como Costa Rica e Equador. 

Neste sentido o CONARE prioriza alguns grupos vulneráveis como os refugiados 
sem proteção jurídica ou física e mulheres em risco, mas não havia limitação no 
número de assentados, nem mesmo por nacionalidade. 

Em 2005 foi criado um procedimento emergencial de reassentamento, para 
refugiados que corriam risco imediato. Neste procedimento os pedidos eram 
analisados em 72 horas e os casos deferidos reassentados em sete dias. 

4 – CONCLUSÃO 

Antes da lei 9474/97, Estatuto dos Refugiados a questão era tratada de forma 
amadora, os refugiados contavam com a ajuda da Arquidiocese que fazia o que estava 
ao seu alcance para auxiliar os necessitados. 

Na época da ditadura militar, os que fugiam do seu país por causa de 
perseguição política, social, religiosa e outras, muitas vezes eram abandonados, 
torturados e mortos. Os poucos que conseguiam auxílio, o tinham de forma precária e 
temerosa. Contavam com a Igreja Católica e outras entidades não governamentais. Na 
maioria das vezes seus perseguidores vinham buscá-los aqui no Brasil, considerando a 
vista grossa das autoridades brasileiras. 

Com o advento da lei, as questões que eram tratadas de forma empírica 
passaram a ter garantia legal. A normativa definiu o termo refugiados, a forma de 
obter a condição, direitos e deveres dos mesmos e políticas de solução duradouras. Os 
solicitantes passaram a ter direito a proteção internacional, a integração social, a 
conviver de forma honesta e digna com seus familiares. A proteção internacional dos 
refugiados se assume como uma política de Estado. 

A lei representa a determinação e a vontade do Estado brasileiro em oferecer 
proteção internacional aos refugiados e também um auxílio ao crescimento direito 
internacional dos refugiados na região. A legislação foi usada como exemplo pelo 
ACNUR para todo o Mercosul por causa do seu alto grau de proteção internacional aos 
refugiados. 

Verifica-se que um novo rumo foi traçado, algumas metas alcançadas, mas o 
número de refugiados cresce a cada dia, é preciso fazer mais, muito mais. Uma maior 
divulgação do assunto para que a sociedade se conscientize e ajude da forma que 
puder. A reintegração dessas pessoas em um país que não é o seu, a adaptação a uma 
cultura que não é sua não são coisas fáceis, exige dedicação, comprometimento e 
empenho de ambos os lados. Esses são objetivos que o Brasil pretende alcançar em 
um futuro próximo. 
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