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APRESENTAÇÃO
O O Seminário “Pensar Direitos Humanos” é anualmente promovido pelo
Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos do Programa
de Pós- Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal
de Goiás- UFG. Trata-se de uma edição especial e comemorativa dos dez anos do
Pensar Direitos Humanos.
Considerando que os referidos Núcleo Interdisciplinar de Estudos e
Pesquisas

em

Direitos

Humanos

(NDH)

e

Programa

de

Pós-Graduação

Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH) se constituemcomo o lugar de
confluência de diversos grupos de pesquisa, projetos de ensino, atividades de
extensão, reunindo professoras/es, estudantes e representantes da comunidade com
formações e atuações em diversas áreas do conhecimento; e, considerando a
crescente consolidação do PPGIDH no cenário acadêmico, julga-se de extrema
importância voltar-se para a discussão do atual contexto político nacional, assim
como analisar-se as possibilidades de reflexão e ação conjunta para a manutenção da
democracia e o respeito aos direitos humanos.
Ademais, participarão do referido seminário internacional outros núcleos e
programas emergentes da UFG (como o Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas – PPGDP-, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia –PPGFIL-, e o
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais -PPGCS-), bem como os Programas
de Pós-Graduação em Direitos Humanos de outras universidades brasileiras e
estrangeiras, de modo a ampliar, diversificar e a enriquecer o debate sobre a crise
nacional atual, suas dinâmicas e seus riscos para as políticas públicas de proteção e
promoção dos direitos humanos. Logo, tem-se que o Seminário “Pensar Direitos
Humanos”, já em sua décima edição anual, representa um importante espaço de
debate e promoção de uma cultura de direitos humanos, com grande relevância no
contexto de Goiânia/Goiás e efeitos nas discussões nacionais, que merece e precisa
manter uma continuidade quanto aos resultados que vem alcançando no fomento do
pensamento sobre direitos humanos no Brasil.

EIXO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
DOS DIREITOS HUMANOS

Ementa descritiva: buscando-se circunscrever o campo epistemológico dos direitos
humanos, a discussão recairá sobre os fundamentos éticos, políticos e jurídicos dos
direitos humanos. Neste âmbito, são objeto de análise do EIXO 1: (A) os conceitos de
liberdade e igualdade que propicia o exercício dos direitos pelas/os cidadãs e
cidadãos e a proteção dos direitos pelas instituições do Estado e a sua relação direta
com o reconhecimento dos direitos universais na forma dos direitos humanos e sua
realização no Estado constitucional e democrático de direito; (B) a concepção de
homem/humanidade a fim de se pensar o humano para além dos direitos, de
compreender a relação entre sujeito e conhecimento iluminando a discussão em
torno das mudanças sociais e subjetividade; (C) a história dos direitos humanos
focada nas relações entre economia e direito, a fim de se discutir as teorias de justiça,
as garantias constitucionais dos direitos civis, políticos, socioeconômicos e culturais e
a realidade social.
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INDIVISIBILIDADE E EXIGIBILIDADE
DOS DIREITOS HUMANOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
Fernando Rossetto
Mestrando em Direitos Humanos (PPGIDH /UFG)
rossetto.fernando@gmail.com

RESUMO
O artigo objetiva estudar os fundamentos teóricos e pragmáticos, de ordem histórica, jurídica,
econômica e política, que ensejam a crise de exigibilidade dos direitos humanos de natureza
econômica, social e cultural (DESC). Para tanto, buscou-se reconstruir os confrontos políticos
e ideológicos que definiram a prática dos direitos humanos, especialmente no contexto da
Guerra Fria. Concluiu-se pela atual superação do discurso que não lhes reconhece a natureza
de direitos para, com amparo nos instrumentos internacionais, qualificá-los como verdadeiros
direitos humanos, em paridade com os aqueles civis e políticos, tendo em vista sua
característica da indivisibilidade. Em função disso, os direitos de segunda dimensão devem
alcançar a mesma efetividade dos direitos civis e políticos. Utilizou-se abordagem indutiva,
dedutiva e procedimentos comparativo, dogmático e histórico.
Palavras-chave: DESC;exigibilidade;efetividade;indivisibilidade.
INTRODUÇÃO
Os direitos econômicos, sociais e culturais (DESC) padecem de uma crise de
exigibilidade, pois sua concretização encontra obstáculos teóricos e práticos no cenário atual,
mormente se cotejados com os direitos civis e políticos. O presente trabalho procura
investigar os motivos de referida crise, servindo-se, para tanto, de pesquisa bibliográfica, com
análise e cotejamento de textos.
Serão analisados fundamentos filosóficos, históricos, jurídicos, políticos e
econômicos que justifiquem a existência da crise de exigibilidade. A partir dessa análise, será
possível investigar se os direitos econômicos e sociais realmente ostentam natureza de
direitos; se, em caso afirmativo, são considerados direitos humanos e, por fim, se possuem
condições práticas de existência, ou seja, se sua aplicabilidade é imediata.
REVISÃO DE LITERATURA
Os materiais de pesquisa/fontes foram predominantemente bibliográficos e o método
predominante foi o de análise e o de cotejamento de textos, com enfoque em obras de
filósofos, juristas e sociólogos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após revisão de literatura, construiu-se a historicidade dos direitos sociais e
econômicos, em contraste com os direitos civis e políticos. Passou-se, então, a analisar os
fundamentos teóricos dos primeiros e sua relação de complementaridade com os segundos,
procurando situar o estágio atual de efetivação das normas chamadas programáticas.
CONCLUSÕES
A historicidade dos direitos sociais, especialmente no contexto da dicotomia
ideológica do período do Guerra Fria, contribuiu para uma menor efetividade desses direitos
ainda no momento atual. Os fundamentos filosóficos – e, portanto, teóricos – dos direitos
sociais e econômicos orientam pela sua indivisibilidade, o que revela que o problema de
efetivação desses direitos é, na realidade, uma questão política.
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A HISTÓRIA DO DIREITO À SAÚDE: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA
Júlia Maria Tomás dos Santos
Mestranda em Direito e Políticas Públicas (PPGDP/UFG)
juliaa.t@hotmail.com.

RESUMO
A proposta deste artigo é resgatar o percurso histórico do direito à saúde, partindo da
definição de saúde na antiguidade, passando pela sua sedimentação como direito, no âmbito
internacional, e chegando ao desenho jurídico no qual se moldou essa garantia no Brasil, para
compreender o contexto histórico que culminou no cenário atual da saúde pública brasileira.
Essa reflexão se deu a partir da análise da literatura mais recente sobre o tema, de tratados
internacionais e legislação interna. A partir daí, concluiu-se que a saúde, além de direito
humano no âmbito internacional, é também um direito fundamental no ordenamento pátrio,
tendo alcance coletivo e individual. Na sua dimensão coletiva, deve ser garantido por
políticas públicas, o que não exime o Poder Público de garantir o gozo desse direito ao
cidadão quando as políticas públicas não abarquem a prestação de que necessita o indivíduo,
pois é, antes de tudo, um direito humano de cada cidadão. É também direito subjetivo do
indivíduo ao mínimo existencial e às políticas públicas implementadas, no que é protegido
pelo princípio da vedação ao retrocesso social.
Palavras-chave: Direitos humanos. Direitos fundamentais. Direito à saúde. Efetividade.
Políticas Públicas.
INTRODUÇÃO
O propósito da pesquisa é oferecer uma análise crítica sobre o cenário atual de
inefetividade do direito fundamental à saúde, a partir de uma retomada histórica da afirmação
desse direito com enfoque no contexto brasileiro, mas de maneira dialógica com o processo
de afirmação dos direitos humanos no cenário internacional.
O enfoque se dará no tratamento dispensado pelo Poder Público à saúde desde o
período Imperial até a Constituição de 1988. Isso, muito mais do que buscar entender o
contexto europeu de afirmação dos direitos sociais, permitirá entender com maior acurácia a
atual crise de efetividade do direito fundamental à saúde.
O descolamento entre a previsão desse direito na CF/88 - como fundamental e
universal - e sua desafiadora posta em prática, no Brasil, desaguou na judicialização da saúde,
fenômeno esse que desafia não só a academia, mas principalmente os gestores públicos, em
razão da contumaz interferência judicial no Orçamento público.
Para levar a efeito tal empreitada, se realizará uma pesquisa teórico-documental,
fundamentada

na

doutrina

brasileira

constitucionalista

e

administrativista,

mais

especificamente, adotando-se uma visão pós-positivista. O procedimento técnico que
instrumentalizará a investigação é a revisão documental de maneira a observar indiretamente
o objeto pesquisado, por meio de documentos oficiais, adotando-se como fontes primárias a
Constituição Federal brasileira de 1988, a Declaração Universal de Direitos Humanos da
ONU e o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Desse modo será possível analisar criticamente os fatores que, em conjunto,
culminaram no atual estado da saúde pública brasileira, bem como no tópico tão em voga,
denominado judicialização da saúde, realidade que o Poder Público, ainda hoje, tem
dificuldade em compreender e enfrentar.
Portanto, dada a relevância da compreensão adequada desse cenário crítica da saúde
pública no Brasil, é imprescindível que se tenha em mente todo o percurso histórico de
positivação desse direito até os dias atuais, de modo a compreender cronologicamente e
sistematicamente os fatores que contribuíram para a construção dessa realidade.
REVISÃO DA LITERATURA
Os valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade entre os
homens, encontram suas raízes na filosofia clássica, especialmente na greco-romana e no
pensamento cristão.
Com relação à saúde, sua ligação com a ideia de cura de doenças é algo muito
recente. Nos primórdios da história, para os hebreus, a doença era sinal de cólera divina
diante dos pecados humanos, já que a enfermidade era sinal da desobediência aos
mandamentos de Deus.
Os gregos, por outro lado, mesmo que cultuassem deuses da saúde, começaram a
segregar as características mágicas e divinas, tanto das condições fisiológicas humanas, como
das patologias de que se tinha conhecimento à época. O primeiro conceito de saúde de que se
tem notícia pode ser atribuído aos gregos da cidade-estado Esparta, com a proclamação do
brocardo mens sana in corpore sano.1
No Brasil, a regulamentação da saúde remonta ao século XIX, com a criação da
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a partir da chegada da Corte portuguesa,
passando pelo combate à lepra, à peste e ao controle sanitário de portos e ruas, bem como
pela adoção do modelo campanhista entre 1870 e 1930 que chegou a gerar o que ficou
conhecido como Revolta da Vacina.
1

Tradução: uma mente sadia em um corpo sadio.

Na década de 30 foram criados o Ministério da Educação e Saúde Pública e os
Institutos de Previdência, que foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social,
na época do regime militar, mas foi com a Constituição de 1988 que se garantiu à saúde um
caráter universal e criou-se o SUS.
Na Europa, com o advento da Revolução Industrial, as extenuantes jornadas de
trabalho e o adensamento populacional nas cidades tornaram os centros urbanos ambientes
propícios a propagação de doenças. Em decorrência disso se vislumbrou a necessidade de
atribuir à saúde um status de direito a ser assegurado às pessoas.
Mais adiante, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nasceu a ONU. Por iniciativa
do Brasil, através da delegação brasileira na Conferência de São Francisco, de 1945, o direito
à saúde foi elevado a qualidade de direito humano a ser amplamente assegurado, e foi com
esse escopo que se criou a Organização Mundial da Saúde.
Em 1946, a Constituição Francesa reconheceu o direito à saúde como direito do
indivíduo e interesse da coletividade; no ano seguinte (1947), a Constituição Italiana também
reconhece o direito fundamental do indivíduo à saúde como interesse da coletividade, em
1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 prevê o direito à saúde em seu
bojo, após isso, em 1966, o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais vem
consolidar a saúde como um direito a ser garantido a todas as pessoas.
No Brasil, O direito positivo nunca dispensou especial atenção à matéria em suas
Constituições, à exceção da Carta Magna de 1988. As Constituições de 1824 e 1891 nada
falaram sobre a saúde. A Constituição de 1934 abordou indiretamente o assunto ao conceber
um Estado Social apoiado no princípio da dignidade da pessoa humana, mencionando o
direito à subsistência e preocupando-se com a adoção de medidas preventivas relativamente à
saúde mental. As Constituições de 1937 e 1946 nada acrescentaram a este respeito e a Carta
de 1967 tratou da saúde de maneira superficial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que a prestação do serviço público de
saúde não estava mais restrita aos trabalhadores inseridos no mercado formal, mas se
estenderia a todos os brasileiros, independentemente de vínculo empregatício, doravante
titulares de um direito fundamental à saúde.
Além disso, foi nesse momento que se instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS),
Sistema esse que deve ser “descentralizado” e deve prover “atendimento integral, com

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
Essa constatação nos permite confirmar, preliminarmente, que, no Brasil, o direito à
saúde surgiu como um dever de agir para o Poder Público, no sentido de implementar toda a
infra-estrutura necessária à plena efetivação desse direito. Isso indica uma das razões pelo alto
grau de descolamento entre previsão constitucional e realidade com relação ao direito à saúde,
uma vez que esse dever de agir demanda alto volume de recursos financeiros, materiais e
humanos.
Além disso, a aceitação doutrinária e pretoriana da dimensão individual do direito à
saúde que, inclusive, pode se sobrepor às políticas públicas delimitadas pelas Leis
Orçamentárias, é tida como uma das razões pelos altos índices de judicialização do direito à
saúde na atualidade.
CONCLUSÕES
Inicialmente a saúde era entendida como graça divina, e essa realidade perdurou por
longos anos devido à sua associação com a religiosidade. No continente europeu, contudo, os
gregos já segregavam as características divinas e mágicas das características fisiológicas do
ser humano e também das patologias de que tinham conhecimento, atribuindo-se o primeiro
conceito de saúde aos gregos da cidade-estado Esparta.
Após, mesmo com a disseminação da ideia do jusnaturalismo, e a gênese do ideario
de direitos humanos oponíveis aos governantes, a saúde ainda não estava presente nesta pauta
como direito do homem. Somente mais adiante, com o período de industrialização que se deu
na Europa, conhecido como Revolução Industrial, a saúde da população passou a ser uma
preocupação do governo, já que as industrias dependiam de mão-de-obra humana para a
continuação de suas atividades, e essa mão-de-obra deveria ser saudável.
Então ao fim da 2ª Guerra Mundial, com o surgimento da ONU e da OMS, a saúde
ganhou destaque como tópico de discussão no cenário internacional e foi aí que sedimentouse como direito humano.
No cenário brasileiro, ao tempo da vinda da Corte Portuguesa, ocorriam apenas
ações de combate à lepra, peste e controle sanitário de portos e ruas. Já entre os anos 1870 e
1930, adotou-se o modelo “campanhista”, que apesar dos abusos, conseguiu controlar
doenças epidêmicas, inclusive, alcançando a erradicação da febre amarela na cidade do Rio
de Janeiro.
Nesse período, em 1900, nasceu a Fundação Oswaldo Cruz, inicialmente concebida
para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica, no que obteve êxito, pois foi

responsável pela erradicação tanto a febre amarela quanto a peste bubônica na cidade do Rio
de Janeiro. Esse Instituto também foi determinante na criação do Departamento Nacional de
Saúde Pública, em 1920.
Nas décadas que se seguiram, iniciou-se a estruturação básica do sistema público de
saúde brasileiro que, agora, também realizava ações curativas, além das preventivas já
estabelecidas. Todavia, os serviços curativos de saúde eram muito restritos, na medida em que
eram oferecidos aos trabalhadores vinculados ao Instituto de Previdência de sua respectiva
categoria e que contribuíam para esse sistema.
Mais adiante, com a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão e a criação
do Instituto Nacional de Previdência Social, todo trabalhador urbano com carteira assinada
era contribuinte e beneficiário desse novo sistema, tendo direito a atendimento na rede
pública de saúde.
À nível constitucional, a matéria nunca recebeu especial atenção, sendo abordada
indiretamente pela Constituição de 1934, e tratada superficialmente na Carta de 1967. A
Constituição de 1988 alterou esse cenário, tratando minuciosamente do assunto e instituindo o
Sistema Único de Saúde, norteado pelos princípios da universalidade da cobertura e da
integralidade do atendimento.
Desde então muito se questiona com relação à sua efetividade em um nível prático,
pois apesar da preocupação normativa com o tema, a saúde pública brasileira, ainda hoje, está
aquém das expectativas dos cidadãos em termos de efetividade, o que, inclusive, culminou na
judicialização da saúde que nada mais é do que o exercício da prerrogativa do cidadão de
acionar o Poder Público exigindo a efetivação do direito fundamental à saúde em vista de
suas necessidades particulares não abarcadas pelas políticas públicas implementadas.
Em torno dessa discussão, sedimentou-se hoje que o direito à saúde no Brasil, tem
tanto um alcance social como um alcance individual. O alcance social está delineado no
artigo 196 da Constituição Federal que garante que esse direito está condicionado às políticas
públicas governamentais. O alcance individual, por seu turno, se apoia na ideia de que o
direito à saúde é, antes mesmo de um direito social, um direito humano de cada indivíduo e
deverá ser implementado também nesse sentido, ainda que para isso o Poder Público tenha
que ser acionado.
Assim, se fala também em direito subjetivo do indivíduo ao mínimo existencial - que
varia conforme uma série de condições – e às políticas públicas já implementadas pelo
governo. Nesse ponto se admite a vigência do princípio da vedação ao retrocesso social, na
medida em que o governo, através de sua atividade normativa (aqui engloba-se tanto leis

emanadas do Poder Legislativo como atos normativos emanados do Poder Executivo), não
poderá regredir no nível de proteção conferido ao direito à saúde quando isso implicar em
prejuízo ao cidadão, haja vista a vinculação umbilical do direito à saúde com o direito à vida.
Todavia, esse princípio não é absoluto e há que se considerar a dimensão
econômica do direito à saúde, assim, admite-se a alteração da normativa concernente
ao direito à saúde, inclusive para suprimir prestações antes fornecidas, desde que o
cidadão não fique prejudicado com essa ação.
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RESUMO
Mais do que constatar a ineficácia social das declarações de direitos humanos – assentados em
sua caracterização abstrata – como instrumento de proteção da dignidade humana, a proposta
do trabalho é refletirmos a quem se refere os direitos humanos dos principais marcos
declaratórios dos mesmos. Assim, pensaremos acerca de quem são esses ‘humanos’ dos
direitos humanos e quem tem “direito a ter direitos” (ARENDT, 1988). A evolução linear do
pensamento ocidental nos auxilia na organização de um arcabouço teórico inicial dos
fundamentos de direitos humanos, e contribui para levantarmos possibilidades de novas
perspectivas de ações políticas para efetivações e garantias desses direitos.
Palavras-chave: Marcos declaratórios, eurocentrismo, contra-hegemonia, decolonialidade.
INTRODUÇÃO
A história do pensamento filosófico hegemônico mundial nos é contada para
contextualizar o que as ebulições do corpo social do século XVIII, influenciadas pelos anseios
iluministas, provocaram principalmente as declarações de direitos americana (1776) e
francesa (1789), grandes marcosdeclaratórios do surgimento dos direitos humanos. Ao longo
dos séculos, ahumanidade vivenciou mudanças profundas em seu tecido social, especialmente
no século XX. Assim, foi concebida em 1948 – após um acúmulo de violências demonstrado
pelas duas grandes guerras mundiais e as perplexidades exibidas pelo holocausto –a
Declaração Universal dos Direitos Humanos por meio da ONU,mundialmente reconhecida
como um dos principais marcos históricos para a afirmação de direitos humanos. Com isso,
ressoaram-se os esforços humanos para promover a paz entre os povos. Todavia, 71 anos após
esta proclamação de direitos, a maior parte da humanidade não tem esses direitos assegurados.
Isto posto, objetiva-se com essetrabalho evidenciar a permanente disputa política
para se buscar a garantia e o reconhecimento destes, que são direitos fundamentais à todos os
indivíduos, não apenas de uma pequena parte, conforme fora historicamente constituída.
Deste modo, toma-se como ponto de partida a crítica das perspectivas teóricas hegemônicas
de fundamentação desses direitose reflete-se sobre a possibilidade de desconstrução desses
conceitosà partirdas contribuições dos estudos decoloniais sobre a temática.

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho está estruturado por meio de“revisão de literatura”.Desta maneira, trata-se
de um artigo que traz os aportes teóricosdafundamentaçãopadrão de direitos humanos e as
críticas que os sujeitos do sul global podem fazer acerca desta teoria hegemônica de direitos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para além de constatara falência nos propósitos das declarações universais –
assentadas em sua caracterização abstrata –como meio de proteção da dignidade, a proposta
desse artigo é a de desconstruir a matriz eurocêntrica e burguesa de direitos humanos
instituídas pelos marcos normativos, para edificar uma abordagem que seja contrahegemônica desses direitos.
CONCLUSÕES
Este artigo ressaltaa necessidade de uma transformação epistemológica nos
fundamentos dos direitos humanos por meio dos estudos da teoria crítica decolonial. Pode ser
que isso estimule novas práticas no sentido de trazer mais efetividade àesses direitos. Os
resultados que estão postos na sociedade revelam que o que predomina é uma concepção de
continuidadedas forças coloniais. A abstração reveladapelas teorias eurocêntricas propicia a
construção de um padrão idealizado de “homem”, indiferente às reais demandas de grupos
historicamente excluídos e marginalizados na sociedade, tornando os direitos humanos tão
ineficazes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ART. 4º, Declaração dos direitos do homem e do cidadão.In: Textos Básicos sobre
Derechos Humanos.Madrid. UniversidadComplutense, 1973, traduzido do espanhol por
Marcus Cláudio Acqua Viva. APUD.FERREIRA Filho, Manoel G. et. alli. Liberdades
Públicas. São Paulo, Ed. Saraiva, 1978. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br
(acesso: 14/07/2019).
ARENDT, Hannah. Da revolução. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1988.
BADIOU, Alain. Ética: Um Ensaio sobre a Consciência do Mal. Rio de Janeiro: RelumeDumará, 1995
BRAGATO, Fernanda. Para além do discurso eurocêntrico dos Diretos Humanos:
Contribuições da descolonialidade. In: Revista Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, Vl.
19, - N.1 – Jan-Abril, 2014

CASSIMIRO, P. H. P.A História Contra a Revolução. Edmund Burke e o Problema do
Direito Natural. In: Revista tempo de conquista. Vl. 17, p. 1-22, 2015.
DOUZINAS, Costas. O Fim dos Direitos Humanos. São Leopoldo: Unissinos, 2009.
FLORES, Joaquín Herrera. Hacia una visióncompleja de losderechos humanos, 2001.
HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Companhia das
Letras, 2009.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo
Quintela - Lisboa: Edições 70, 2007.
MARX, Karl. 1818-1883. O 18 de brumário de Luís Bonaparte / Karl Marx ; [tradução e
notas Nélio Schneider ; prólogo Herbert Marcuse]. - São Paulo: Boitempo, 2011.
ROSAS, João Cardoso. Dignidade, direitos e democracia. Universidade do Minho, In:
Direitos humanos na Educação Superior. P. 171-187, 2014.

DESPOLITIZAÇÃO DA POLÍTICA E O EVANGELICALISMO PÓS-CRISTÃO
Marcos Cristiano Dos Reis
Doutorando (PPGIDH /UFG)
marcosoreis@gmail.com
Prof. Dr. Carlos Ugo Santander (PPGIDH /UFG)
csantander@hotmail.com

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo estabelecer uma reflexão sobre o papel hegemônico do
discurso contemporâneo sobre Direitos Humanos como condição para a despolitização da
política. A partir desse pressuposto se postula a atuação da religiosidade evangélica pós-cristã
brasileira como um agente não-hegemônico importante para tal despolitização da política e,
consequentemente, para a obstrução de uma contra hegemonia que permita a emancipação das
minorias segregadas no Sul Global.
Palavras-chave: evangelicalismo pós-cristão, hegemonia e contra hegemonia, despolitização
da política.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho faz parte da revisão de bibliografia para o doutorado
interdisciplinar em Direitos Humanos. Procurou-se, portanto, construir uma fundamentação
teórica que possibilitasse compreender a emergência de uma concepção hegemônica de
Direitos Humanos a partir da filosofia jusnaturalista bem como da judicialização da política a
partir das Revoluções Burguesas. Defende-se por essa perspectiva de que tal
desenvolvimento, da estaticização e da judicialização da política, contribuiu para o processo
colonizador das potencias do Norte sobre o Sul. Tal processo é construído por meios da ação
de uma diversidade de agentes sociais dentre os quais se destacou a atuação da religião cristã
institucionalizada por sua via evangélica para a formação de uma hegemonia do discurso dos
direitos humanos concedidos pelo Estado como a única via legítima de se fazer
política.Assim, esse artigo tratou de apresentar os conceitos de hegemonia, não-hegemonia e
contra hegemonia na forma como são discutidos por Santos (2014) como tipos-ideais para
referenciar a estrutura do campo religioso brasileiro, dando especial atenção à atuação dos
evangélicos pós-cristãos2brasileiros.Desta forma, buscou-se delinear a concepção hegemônica
2

O tipo ideal evangelicalismo pós-cristão, aqui referido apresenta uma radicalização e uma ruptura com o
neopentecostalismo. A radicalização se dá por meio da ênfase na participação política institucional que, a partir do inicio do
século XXI, torna-se sinônimo do modo como evangélicos pós-cristãos entendem e empreendem sua atividade de
evangelização (antes entendida quase exclusivamente como atividade de proselitismo religioso e que no novo ambiente
inclui, sobretudo, a ocupação de espaços de poder e autoridade na sociedade, constituindo-se assim como um projeto de
poder), o que reforça a teologia política fundamentalista cristã, cuja a hermenêutica se constrói também em contraposição à
hermenêutica da teologia da libertação católica, com frutos visíveis na política brasileira. A ruptura se refere à expectativa de
realização escatológica que no cristianismo católico medieval e na teologia luterana se projetava para o futuro pós-histórico e

de Direitos Humanos e política a partir da perspectiva jusnaturalista e do Norte colonizador.
Para tanto, tornou-se fundamental apresentar a concepção individualista de política que
fundamenta a compreensão de Direito Natural e legitimam a atuação estatal como
controladora e garantidora daqueles Direitos Naturais. Além disso, também foi recobrada a
reação nacionalista nos países europeus que deslegitimou a luta por direitos de minorias
reforçando o processo de despolitização da política. Por fim, foi destacado o discurso de
representantes do poder executivo em vigência que encampam processo de ressignificação de
conceitos de política e de Direitos Humanos como estratégia de dominação no campo político.
REVISÃO DE LITERATURA
O método empregado para a coleta de informações e para a construção do presente
texto foi o da pesquisa bibliográfica. Deu-se especial atenção aos livros de história do direito
e filosofia do direito.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A questão que orientou a reflexão aqui proposta foi: A hegemonia do discurso dos
Direitos Humanos serve aos interesses de da despolitização da política3 pela via da
judicialização da mesma?Como resposta a tais questões, anteriormente levantadas, se
hipotetizou que: o discurso dos Direitos Humanos na atualidade alcançou status hegemônico
que não serve às lutas dos excluídos nem no campo sócio cultural, nem no campo econômico.
Esta hipótese acompanha a afirmação que a sobreposição de uma concepção liberal dos
direitos humanos(SANTOS, 2014, p. 16). Em tal concepção a noção de direito se sobrepôs a
concepção de utopia no Norte Global do Ocidente Moderno. Portanto, torna-se necessário,
para a emancipação das minorias excluídas se pensar noutra concepção de Direitos Humanos,
uma concepção contra hegemônica. Para Bloch o conceito de direito ganhou status de
superioridade no Ocidente moderno em função do individualismo burguês desenvolvido a
partir do século XVIII (SANTOS, 2014, p. 17). Assim, torna-se fácil entender que a medida
em que se fortaleceu no Norte Global a sociedade no modelo burguês também se fortaleceu a
concepção liberal de direito. É o direito natural de agir em busca da felicidade e da satisfação
que funda tanto a ideia de Direito Natural quanto fundamenta a legitimidade de um contrato
que na teologia evangélica pós-cristã se dá dentro da história por meio da transformação política da sociedade por meios dos
valores propostos por estas igrejas.
3
O conceito de despolitização da política nesse trabalho pretende expressar a ideia apresentada por Santander e Pimentel
(2015, p. 40). A despolitização da política seria, portanto, um fechamento ou estreitamento do horizonte político para novas
práticas emancipatórias, contrarias à perspectiva hegemônica, proveniente da ação livre dos diferentes agentes.

que funda a comunidade política como legítima para determinar os limites da ação humana
(DOUZINAS, 2009, p. 88 – 97). A partir do século XIX ideia de direito tornou-se a gramática
da emancipação humana, segundo Santos (2014, p. 19), e tal desdobramento impede a
formulação de novos horizontes para a luta política dos grupos excluídos. Perspectiva
compartilhada por Santander e Pimentel (2015, p. 41). Segundo Santander e Pimentel, o
resultado do contrato administrado pelo Estado é a redução dos direitos em desejos e a
institucionalização da violência como garantia dos desejos, bem como a naturalização dos
direitos dispostos pelo Soberano nos limites dos poderes que o conformam. A partir deste
último o direito moderno entende que por mais que se use o discurso dos direitos naturais, os
mesmos só se tornam realidade se constam nas listas de garantia determinadas pelo Estado
(SANTANDER; PIMENTEL, 2015, p. 41).Assim, a ideia de política passou a ser articulada a
ideia de consenso e ambas se tornaram ancoradas nas ideias de indivíduo – abstrato e
universal – e na ideia de Estado, portador do monopólio legítimo da violência. Esta é a ideia
de política e de direito que se forma e se torna hegemônica no Norte Global a partir do século
XVIII. Segundo Arendt “durante todo o século XIX, o consenso da opinião era de que os
direitos humanos tinham de ser invocados sempre que um indivíduo precisava de proteção
contra a nova soberania do Estado e a nova arbitrariedade da sociedade”(2012, p. 395).Tal
manifestação é apresentada como resultado da continua expansão dos direitos a minorias
excluídas após as Revoluções do século XIX. Hunt enfatiza que os movimentos nacionalistas
do século XIX foram uma reação à crescente igualdade de direitos desencadeada pelos
processos revolucionários (HUNT, 2012, p. 184). Assim, o movimento de universalização da
igualdade, pela via do direito ganhou força sendo ressignificado como parte de uma política
estatal. A percepção de política como produto das relações conflitivas numa sociedade cedeu
lugar à percepção de política como a via regulada pelas leis promulgadas pelo Estado. Esta se
tornou a via hegemônica da política nos séculos XIX e XX.
A acepção dos conceitos supracitados também segue a compreensão típica ideal
formulada por Santos. Assim, é hegemônico todo discurso e prática que se constitui como um
“feixe de esquemas intelectuais e políticos que são vistos pela maioria como naturais e como
os únicos possíveis” (SANTOS, 2014, p. 33).Segundo o autor, durante o século XIX o
discurso deixou de ser parte do imaginário revolucionário e passou a se tornar hostil a
qualquer ideia de transformação revolucionária da sociedade (2014, p. 20). A partir desse
ambiente político que se desenvolve o conceito do apátrida moderno, o ser sem direitos
porque não tem nacionalidade definida, portanto, sem qualquer garantia de fato assegurada
(ARENDT, 2012, p. 398). O apátrida na política moderna é a consolidação da perspectiva

hegemônica do direito garantido pelo Estado como única via de realização política, isto é, do
que foi considerado nesse trabalho a despolitização da política. O conceito de contra
hegemonia em Santos, (SANTOS, 2014, p. 33) visa especificamente o combate às
desigualdades de poder e a construção da autoridade partilhada. Mas, o binômio hegemônico
x contra hegemônico não cobre todo o campo de possibilidades, antes, em alguns contextos,
surge o não-hegemônico como possibilidade de pensamento e atuação. O não-hegemônico
expressa as atuações sociais que resistem à algumas formas hegemônicas de dominação, no
entanto, o não-hegemônico não tem como objetivo substituir as formas de dominação
existentes por outras que combatam a desigualdade,tampouco em construir uma autoridade
compartilhada como se delineia no horizonte epistêmico e prático do pensamento contra
hegemônico. Antes, o pensamento não-hegemônico contribui para agravar as desigualdades
políticas e sociais bem como atua para a perpetuação da autoridade tradicional (SANTOS,
2014, p. 35). É no sentido de ações não-hegemônicas que se organizam as posturas
evangélicas pós-cristãs contemporâneas. Para torná-las mais claras basta apresentar os
posicionamentos da ministra Damares Alves, atual ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, ou do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, ou do
ex-ministro da educação do Brasil, Abraham Weintraub, – sem incluir a bancada evangélica
conhecida como bancada da Bíblia ou o próprio presidente Jair Bolsonaro que só
recentemente se aproximou desse público – que se posicionam a favor de pautas políticas
diretamente ligadas aos interesses e às bandeiras dos evangélicos pós-cristãos. As pautas
defendidas por esses atores são em vários aspectos contrárias ao processo hegemônico de
consolidação dos direitos humanos e da política democrática na forma que vem se
consolidando no último século. Eles questionam a legitimidade da liberdade sexual da mulher
e o reconhecimento social das uniões homoafetivas, por exemplo. A maior parte dos
apoiadores desses agentes no legislativo e no executivo, que agora clamam por uma cadeira
também no judiciário, legitimam suas ações e utilizam o discurso do direito garantido pelo
Estado como lócus de suas ações. Estes agentes políticos pautam suas declarações e atitudes a
partir de um discurso singular de defesa da democracia, da vida e dos direitos humanos.
Deslegitimam, por meio de uma hermenêutica singular, a ação de Organizações NãoGovernamentais e de movimentos sociais e utilizam o aparato legal para ganharem campo e
força político-social.Por essa via questionam, como se dizia anteriormente, a agenda
hegemônica dos direitos humanos, porém, não estabelecem uma contra hegemonia, antes,
contribuem para a manutenção das minorias sociais e para a ascenção de uma autoridade
calcada no tradicionalismo conservador cristão.

CONCLUSÕES
Esse artigo apresentou e articulou os conceitos de: hegemonia dos direitos humanos,
despolitização da política e evangelicalismo pós-cristão. A partir daí provocou a reflexão
sobre a complexa dinâmica entre a efetivação dos direitos humanos na prática política
contemporânea deixando aberta para novas reflexões as possibilidades de uma abordagem
contra hegemônica dos direitos humanos que revitalizem a política como espaço de encontro,
conflito e formação de novos entendimentos. Essa normatização do direito/reconhecimento, e
consequentemente da política, contribui para o que foi tratado aqui como despolitização da
política que é a matriz prática da perspectiva ideológica hegemônica dos direitos humanos.
Um fechamento do horizonte político para novas práticas emancipatórias proveniente da ação
livre dos diferentes agentes.Nesse ambiente, no contexto brasileiro, nos últimos vinte anos se
viu a formação a ascenção do público evangélico pós-cristão à vários cargos de autoridade e
poder político. O público evangélico pós-cristão constitui uma perspectiva não-hegemônica
do discurso dos direitos humanos, posto que contestam a legitimidade de direitos sociais e
políticos ligados a minorias sociais, porém, não contribuem para propostas emancipatórias e
libertarias. Por essa via, tornam-se perpetuadores de um sistema de exclusão, por
questionarem a perspectiva hegemônica e não participarem da luta por ampliação da inclusão
e da democratização dos direitos.
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RESUMO
O presente trabalhoinvestiga a contribuição da invenção do sujeito de direitos moderno, como
categoria teórica, para a formulação e instrumentalização dos significados jurídicos,
notadamente os de direitos humanos. Por meio do estudo histórico-filosófico, buscou-se trazer
à baila como a elaboração da subjetividade racional do homem se transpôs à técnica jurídica
de reconhecimento e formalização de direitos, sendo o sujeito jurídicoomediador das questões
morais e sociais da normatividade. Pela revisão teórica qualitativa, foi possível identificar na
cultura jurídica ocidental um momento de reescrita das fontes e finalidades das normas,
quando o homem objeto e destinatário das leis da autoridade comandante é transformado em
sujeito individualizado, livre e soberano capaz de definir a discursividade legal dentro de uma
estrutura estatal racionalmente organizada. Dessa forma, o sujeito de direitos enquanto
invenção teórica torna-se categoria que operacionaliza a formalização de características
identificadoras do humano pelo Direito, atribuindo significados concretos a demandas morais
e sociais. Ademais, o constructo da subjetividade jurídica na modernidade muniu,
especificamente, a luta por direitos humanos com uma poderosa elaboração capaz de articular
significados com consequências ontológicas sobre a normatividade, como a ampliação de
direitos.
Palavras-chave: Teoria dos direitos humanos. Humanismo jurídico. Ontologia dos direitos.
Subjetividade jurídica.
INTRODUÇÃO
O propósito da pesquisa é problematizar se a invenção do sujeito de direitos moderno
é decisiva na formulação e na instrumentalização dos significados jurídicos, especialmente os
de direitos humanos.Considera-se, para tanto, que o “homem razoável”, figura central no
raciocínio jurídico ocidental (DOUZINAS, 2009, p. 245), nascido livre e dotado de razão, na
verdade é uma construção frágil e limitada que repousa nas instituições (SUPIOT, 2007, p.
04). Dessa forma, para compreender alguns dos desafios morais e sociais que dão sentido à
técnica jurídica até hoje, é preciso aprofundar-se no exame da invenção do sujeito de direitos
no contexto moderno do racionalismo jurídico.
Essa discussão é importante na medida em que permite meditar sobre os
fundamentos do Direito, considerando que ele “não é revelado por Deus, nem descoberto pela
ciência, é uma obra plenamente humana, da qual participam aqueles que se dedicam a estudá-

lo e não podem interpretá-lo sem levar em consideração os valores por ele veiculados”
(SUPIOT, 2007, p. XXIV); bem como guarnece de instrumental argumentativo aqueles que se
engajam na defesa da existência humana garantida pelo arsenal linguístico dos direitos
humanos fundamentais.
Para alcançar esse fito, a pesquisa é teórica qualitativa utilizando do aporte filosófico,
visando “descobrir os momentos constitutivos de uma invenção conceitual”, contando
também com a abordagem histórica, vez que essa construção “foi feita na história de uma
corrente doutrinária particular”, qual seja o liberalismo (ZARKA, 1997, p. 12). A investigação
também tem o caráter jurídico, ao buscar identificar os lugares da verdade legal, postulados e
socialmente postos(SUPIOT, 2007, p. XX e XXII).
MATERIAIS E MÉTODOS/REVISÃO DE LITERATURA
Esta pesquisa segue especialmente os esquemas argumentativos de Mário Reis
Marques (2009), Yves Charles Zarka (1997), Alain Supiot (2007) e Costas Douzinas (2009)
sobre a criação do sujeito de direitos.
Entende-se que, longe de ser um simples jargão jurídico, o sujeito de direitosé
categoria fundamental do direito moderno, decisiva para libertação do homem das amarras do
cosmoteologismo e para a antropologização das fontes da normatividade(GOYARD-FABRE,
2002, p. 40), permitindo que a virtude e os deveres pré-modernos fossem substituídos por
escolhas livres de seres humanos desobstaculizados e munidos de liberdade natural, aptos a
escolher fins e a adotarem interesses. Essa nova visão, então, alterou a ideia clássica de justiça
relacionada à metafísica, determinando o Homem como sujeito de direitos, autônomo e
soberano, como ponto de partida e ponto de chegada da ciência jurídica burguesa da
lei(DOUZINAS, 2009, p. 242-4). Esse deslocamento foi revolucionário e definiu, a partir da
filosofia moral e política, o homem como ser de direito (ZARKA, 1997, p. 09), uma certa
representação do homem que proibiu sua redução a um ser biológico ou a um ser mental,
fazendo-o ao mesmo tempo singular e semelhante, soberano e sujeitado, assegurando sua
personalidade por uma construção dogmática baseada em direitos (SUPIOT, 2007, p. XI,
XIX, 34).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em perspectiva história, o início das considerações sobre a subjetividade no século
XVII tem no nome de Descartes uma “metonímia ou simplesmente sinônimo dessa

inauguração”(BICCA, 1997, p. 145), especialmente por sua formulação que coloca no centro
da mente o sujeito individual capaz de consciência de si (ELIAS, 1994, p. 90). Também
apontado como inventor dessa subjetividade está Leibniz, pela sua formulação de um modelo
de sujeito que contém em si certa perfeição e uma suficiência apto de torná-lo fonte de suas
ações internas (BONNEAU, 2011, p. 232-4).
Ademais, foi na obra de Kant que se promoveu à definição do sujeito de direitos
como a combinação entre o sujeito da lei, ou subjectum, que “é o possuidor de direitos e o
portador de deveres e responsabilidades” e osubjectus, que “está sujeito à lei, é trazido à vida
por protocolos da lei, moldado por exigências e recompensas da lei e chamado a prestar
contas perante os tribunais da lei” (DOUZINAS, 2009, 225-6). Com Hegel, o sujeito passa a
ser considerado enquanto ser munido de vontade, que a si mesma dá “a forma da
individualidade, torna-se decisão e é como vontade decisiva que é vontade real” a produzir o
ordenamento jurídico (HEGEL, 1997, p. 20).
Toda essa ressignificação permitiu o nascimento dos direitos individuais e a mudança
de fundamento de toda a autoridade para uma estrutura humana interior (HUNT, 2009, p. 83),
baseada no sujeito de direitos inventado definido como o homem racional, livre, autônomo e
igual considerado como individualidade que atua moralmente responsabilizando-se e
definindo-se como autor, motor e fim das leis, tendo por instância garante de suas demandas o
Estado nacional e seu Direito. Esse Direito, a mais, que “emprega a categoria técnica do
sujeito jurídico e seu repertório de soluções, procedimentos e direitos” para criar uma relação
“entre os conceitos abstratos e indeterminados de humanidade e direito e as pessoas concretas
que reivindicam a sua proteção” (DOUZINAS, 2009, p. 266).
CONCLUSÕES
A subjetividade, como maior expressão da racionalidade, ganhou a envergadura de
síntese das potencialidades e faculdades humanas. A autoconsciência instalou-se como a nova
fonte de conhecimento, a mais promissora para representar e moldar o que se observava e a
mais perfeita para dar ao homem lugar no mundo. Como fruto de intensos pensamentos
filosóficos, ocorreu a invenção conceitual do sujeito de direito, que associou o homem
racional à linguagem normativa, que deu forma à infinitude mental adequando-a à finitude da
realidade, institucionalizando a razão e permitindo a reinvindicação de sua realização e
desenvolvimento concretos. Tanto que foi possível a compatibilização entre o sujeito livre e o
sujeitado, ante a autonomia subjetiva e a autoridade que se atribuiu à lei. Desse modo, o
arquétipo do sujeito de direitos influenciou a formação do Direito moderno, e influencia até

hoje a formalização de identidades e o reconhecimento e ampliação de direitos por meio de
demandas morais e sociais de grupos específicos, que vão reivindicando a somatória de novas
características ou de novéis interpretações para o humano e seus direitos.
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RESUMO
Desde tempos imemoráveis, o papel relativo ao âmbito privado tem sido atribuído às
mulheres. É inegável queas mulheres têm sido submetidas a um processo histórico, cultural,
social e econômico de aviltamento que deve ser interrompido. As decisões relativas à
coletividade eram — e ainda são — tomadas por homens. Com a finalidade de corrigir essa
distorção congênita são necessárias medidas (leis e políticas públicas) que possam alçar as
mulheres à participação na política. A realidade atual de abjeção das mulheres só vai ser
modificada com a plenitude da participação da mulher nas decisões coletivas da sociedade na
qual está inserida. Para tanto, é necessária a implementação da democracia paritária —
concepção na qual o espaço político deve ser compartilhado entre mulheres e homens, com
equilíbrio quantitativo entre 50% de mulheres e 50% de homens. Possibilitando, com isso,
que as mulheres façam parte das tomadas das decisões que lhes são impostas. Aliás, apenas
por meio da paridade, as mulheres passam a deter artifícios hábeis a desconstruir os
marcadores sociais de gênero, bem como desafiar a exclusão estrutural naturalizada no seio da
sociedade brasileira. Essa ruptura, promove, sobretudo, a sedimentação, plenitude e
aprofundamento da democracia.
Palavras-chave: Mulher; participação política; emancipação; eleições; democracia paritária.
INTRODUÇÃO
Em que pese as mulheres somarem, no Brasil, mais da metade da população4, a
efetivação da participação nos meios de poder ainda é margeada às mulheres.Apesar da
Constituição da República de 1988 ter erigido à importância constitucional a isonomia entre
mulheres e homens, apenas a previsão formal não foi suficiente para implementar a igualdade
substantiva entre os gêneros. Nesse viés, a legislação infraconstitucional eleitoral, desde de
2009, também já se ocupou em resguardar a quota de gênero.
Avigência dessas normas não foi suficiente para promover o acesso de mulheres aos
meios de poder, sobretudo o acesso ao poder político institucionalizado brasileiro. Permanece,
assim, inalterada a representatividade eleitoral de mulheres, em uma desproporção abissal em
relação aos homens. Essa desproporcionalidade decorre da cultura patriarcal de menosprezo e
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submissão sistemática da mulher aos ambientes e assuntos privados, como também da
ausência de acesso das candidatas às verbas necessárias para serem feitas as campanhas
eleitorais. (RAMOS; 2017).
Combatendo esse desequilíbrio cultural e histórico, o Supremo Tribunal Federal5
decidiu a ADIN 5617 proposta pela Procuradoria-Geral da República, por maioria de votos,
que os gastos com as candidaturas de mulheres deve obedecer à mesma proporção mínima de
30%fixada pela legislação eleitoral para as candidaturas de um dos gêneros(§3º, do artigo 10,
da Lei nº. 9504/97). Apesar de acertada, a decisão ainda não é suficiente para salvaguardar os
princípios fundamentais da isonomia e da democracia, com vistas a concretizar o pluralismo
político e a cidadania.
Neste diapasão, a ONU Mulheres publicou, em 2018, um estudo sobre gênero e
participação política denominado de Marco Normativo para consolidar a democracia
paritária — instâncias de mulheres nos partidos políticos e eleições. Tal estudo tem como
objetivo precípuo analisar os desequilíbrios e incentivar a equiparação da participação de
mulheres na política, com vistas a promover uma democracia sólida, uma sociedade plural,
solidária e fraterna: a implementação da igualdade substantiva6. Para tanto, é necessário o
rompimento dos tradicionais papéis da mulher na sociedade, coma desconstrução desses
marcadores sociais femininos (LOURO; 1997), com a alteração das concepções de gêneros,
produzidos nas e pelas relações de poder (FOUCAULT; 1999).
Por certo, a participação de mulheres em ambientes de poder, transforma a dinâmica
desses espaços tidos "naturalmente" como masculinos, refletindo diretamente na interação
entre os gêneros (BUTLER, 2003), como também modificando as definições normativas de
feminilidade (SCOTT; 1995) e redefinindo os papeis sociais e políticos de homens e mulheres
(MEAD; 1935).
As políticas públicas implementadas na sociedade, muito longe de serem neutras,
(DWORKIN; 2017) são resultado do processo de depuração obtido a partir de necessidades
tomadas como essenciais de determinadas pessoas que exercem o poder. Nessa esteira, é
imprescindível que as mulheres possam ocupar locais de isonomia dentro das relações de
poder, permitindo, com isso, o alcance da justiça distributiva. Destarte, para o
aprofundamento e plenitude da democracia, como também para o alcance de uma sociedade
genuinamente plural, justa e solidária, não basta que o Estado apenas respeite a

individualidade de cada pessoa. É necessário, também, que o Estado possibilite que as regras
da comunidade sejam produzidas por aqueles que são seus próprios destinatários. Alijar as
mulheres dessa dinâmica já não mais é aceitável.
REVISÃO DE LITERATURA
A metodologia adotada neste trabalho consiste, precipuamente,em revisão de
literatura, com o cotejo de análise de discurso de teorias jurídicas, políticas e sociológicas a
respeito do tema, combinada com pesquisa/análise da atual constituição dos membros do
Congresso brasileiro. Nesta linha, esta pesquisa foi desenvolvida por meio da análise crítica
(método hipotético-dedutivo) da constituição do Congresso Nacional e da existência de
mulheres nesse meio de poder.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
É de clareza solar que a atuação das mulheres na política é dificultada por diversos
fatores, refletindo uma demorada e paulatina trajetória de centenas de anos de submissão,
adestramento, indignidade e subalternidade que deve ser interrompida (FEDERICI; 2017).
Um dos principais deles consiste na própria estrutura de organização partidária, um
verdadeiro empecilho para a ascensão de mulheres. Essa política intrapartidária
discriminatória institucionalizada reflete diretamente nas escolhas de líderes dos partidos e
das bancadas no parlamento brasileiro. A título de exemplo, em relação às lideranças no
Senado Federal7, dos 10 partidos e blocos de partidos, não há nenhuma mulher líder. Há
apenas duas vice-líderes (Senadora Zenaide Maia do PROS/RN, que vice-líder do Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática e a Senadora Rose de Freitas, vice-líder do
PODEMOS/ES) na Casa.
No que tange à bancada na Câmara de Deputados, dos 31 partidos políticos e blocos
parlamentares que compõem atualmente a bancada da Casa8, apenas três são liderados por
mulheres (Deputada Lenadre Dal Ponte — líder do PV/PR; Deputada Joenia Wapichana —
líder do REDE/RR e Deputada Jandira Feghali — PCdoB/RJ, líder da Minoria na Câmara dos
Deputados)9. Importante salientar , ainda, que na legislatura atual o Senado Federal possui
apenas 12 Senadoras da República10, de um total de 81 membros.

Com esses números desproporcionais, não é difícil concluir que as mulheres
permanecem alijadas dos meios de poder, como também continuam alheias à produção das
leis pátrias e desassociadas das mais importantes discussões ‒ e decisões ‒ a respeito de
políticas públicas pátrias.
CONCLUSÕES
Insta concluir, portanto, que para a consecução da igualdade substantiva são
necessárias não só políticas públicas concretas e da real participação de toda a comunidade
nas decisões políticas, como também da modificação da legislação eleitoral, na
implementação de medidas paritárias, içando a participação das mulheres. Apenas com
remodelações políticas substanciais será possível dar concretude às politicas públicas de
autonomia, acolhimento e dignidade às mulheres.
A

relevância

e

necessidade

da

discussão

desse

assunto

de

inserção,

representatividade e autonomia de direitos da mulher é imprescindível no momento atual,
visto que o Brasil passa por uma onda de conservadorismo político, econômico, social e
cultural que coloca em risco direitos humanos relativos às mulheres e seus corpos. Com
efeito, ao invés dos direitos das mulheres se expandirem em direção à completa autonomia,
atualmente há o fenômeno de recrudescimento de direitos relativos às mulheres, com apoio ‒
para não se dizer com o patrocínio ‒ de bancadas conservadoras do congresso.
Com isso, a inclusão da mulher nos espaços de poder é essencial para legitimar as
decisões tomadas que lhes dirão respeito (BIROLI; 2018) – concepção de um modelo de
diálogo que abarca a representação ilimitada, em uma democracia paritária.
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EIXO 2. PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Ementa descritiva: buscando-se compreender e discutir as práticas desenvolvidas para o
reconhecimento e garantia dos direitos humanos, a discussão desta linha de pesquisa terá como foco a
análise das ideologias, discursos, estratégias políticas e lutas sociais. Neste sentido, são objeto de
análise do EIXO 2: (A) a relação entre globalização, novas tecnologias, comunicação, a fim dese
discutir acerca da exclusão e inclusão, da relação entre o eu e a/o outra/o, o reconhecimento da
alteridade; (B) os impactos sociais das ações em direitos humanos, tendo como foco as lutas sociais, a
educação para diversidade, igualdade e diferença, gênero e sexualidade, meio ambiente e
desenvolvimento, o biológico e o cultural; (C) as políticas governamentais e políticas públicas em
matéria de direitos humanos, analisando-se o exercício da cidadania e os resultados das mobilizações
públicas e das ações populares, bem como a configuração política e possibilidades de ação, assim
como as metas políticas e/ou institucionais que orientam as ações orientadas à tutela e à
implementação dos direitos humanos.
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RESUMO
A situação de deslocamento forçado dos denominados refugiados, causada pela busca dos
direitos fundamentais violados, e que são assegurados pela Declaração Universal dos Direitos
humanos (1948), tem chamado atenção dos representantes de Estados, dos pesquisadores e da
sociedade. Ao chegar ao país escolhido, os refugiados continuam a enfrentar todos os tipos de
violação de seus direitos humanos, não encontrando o apoio econômico, político, social e até
mesmo psicológico que esperam encontrar no território estrangeiro. O presente trabalho tem
como objetivo analisar a realidade das crianças e adolescentes refugiadas venezuelanas em
território brasileiro, em consonância com as normas de tratados internacionais e os princípios
constitucionais, bem como a importância do uso de políticas públicas para efetivação dos
direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes refugiados no Brasil.
Palavras-chave: Refúgio, Venezuelanos, Políticas Públicas, Educação.
INTRODUÇÃO
A contar dos primórdios da “Era da Humanidade”, onde a influência humana teria
impactado todo o planeta, registra-se situações da busca de refúgio pelo mundo. Não podemos
olvidar que o Brasil é um país constituído por migrantes e que negar-lhes o direito de aqui
viver é uma tentativa de apagar toda a nossa história (FERMINO, 2017). O Brasil
tradicionalmentebuscoufirmar compromissos internacionais que amparassem a situação dos
refugiados, tendo ratificado, em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos; em
1951, o Estatuto dos Refugiados; em1989, a Declaração de Cartagena; em 1990, a Convenção
sobre os Direitos da Criança; e, em 1997, como Estado referência, editou a Lei Federal n.º
9.474 - Estatuto dos Refugiados, sinalizando a intenção de transformar seu território em
verdadeiro espaço integrado de proteção aos refugiados contra a violação de seus direitos
humanos.
De acordo com a definição alargada de refugiado contida na Declaração de
Cartagena, podem solicitar pedido de refúgio as pessoas forçadas a deixar o lugar em que

vivem, de maneira temporária ou permanente, em virtude de temor de perseguição, conflito,
violência, desastres naturais ou, ainda, por violação generalizada de direitos humanos. A crise
humanitária da Venezuela, causada pela corrupção endêmica, que enriqueceu apenas a classe
política, em detrimento do povo, gerando a fome, a miséria, a violência e a insegurança, não
suprindo o Estado com as necessidades diárias de subsistência de sua população, fez com que,
no ano de 2018, milhares de venezuelanos atravessassem a fronteira e viessem se refugiar no
Brasil. Dados fornecidos pela ACNUR (2019), somente no ano de 2018 registrou-se 61 mil
solicitações de reconhecimento do status de refugiado, dos quais crianças com menos de 18
anos de idade representavam mais da metade do número total.
Agrava-se a responsabilidade brasileira em abrigar e dar o suporte legal às crianças e
adolescentes refugiadas, em razão de tais pessoas possuírem escassos recursos para
sobrevivência, assim como em decorrência da precariedade de serviços públicos de educação,
saúde e segurança na região norte do Brasil. Como consequência, mais da metade das crianças e
adolescentes venezuelanas que migraram não vão à escola e muitos estão expostos a doenças, fome,
trabalho infantil e até violência sexual. por razões que incluem falta de vagas nas escolas, altas
distâncias, problema com documentação e com cobrança de taxas.
Busca-se, nesse sentido, fazer um estudo sobre a implementação de políticas
públicas voltadas aos refugiados no Brasil como possível solução para enfrentamento da falta
de efetivação dos direitos humanos no território brasileiro, bem como instrumento de
integração das crianças e adolescentes refugiadas no ordenamento jurídico brasileiro, de modo
a dar cumprimento às disposições previstas na Convenção sobre os Direitos da Criança,
notadamente quanto aos direitos à saúde, à alimentação adequada, à educação e ao lazer.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, baseada no método
bibliográfico e na análise documental, por meio do levantamento e estudo de publicações
especializadas de Direito Internacional dos Direitos Humanos, com ênfase ao direito de
crianças e adolescentes refugiados, bem como por meio da análise das normas de direito
interno e direito internacional sobre a temática, em especial, dos textos da Lei de Refugiados
(Lei 9.474/1997) vigente no Brasil e da Convenção de Genebra de 1951 (Estatuto dos
Refugiados).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Santin (2013), as políticas públicas têm ligação direta com o estado

democrático de direito, como se nota no próprio preâmbulo da Constituição Federal de 1988,
o qual direciona as finalidades do Estado brasileiro para a preponderância dos direito sociais e
individuais, preservando-se a liberdade, a segurança, o bem estar e desenvolvimento,
edificados na harmonia social e na solução pacífica das controvérsias. Partindo da premissa
do artigo 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, sublinha-se ser
princípio fundamental a proteção da dignidade da pessoa humana.
Ocorre que, em desacordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais
brasileiras e em ofensa aos tratados internacionais ratificados pelo país, meninos e meninas
venezuelanas estão fora das escolas, passando os dias em acampamentos precários, sem
acesso adequado à saúde e à alimentação, pré-dispostas a sofrerem toda sorte de atos de
violência.
Tal fato porque não basta a previsão legal para efetivação de um direito, a
implementação de políticas públicas voltadas à assistência e integração dos refugiados são
imprescindíveis para assegurar os direitos das crianças e adolescentes refugiadas no Brasil,
em especial o direito a saúde e a educação. Em que pese algumas iniciativas importantes já
venham sendo utilizadas, como a desburocratização de vistos provisórios e emissão de
documentos para identificação, muitas das vezes, o poder público permanece omisso,
transferindo a tarefa de efetivação da integração e amparo de crianças e adolescentes para a
comunidade local (sociedade civil), o que, devido ao grande número de pessoas em busca de
refúgio na região, torna-se temerário e contraproducente.
Em decorrência da importância dos problemas relacionados a migração e refúgio, em
2011, o Estado brasileiro, em conjunto com outros três Estados, apresentou uma solicitação de
parecer à Corte Interamericana de Direitos Humanoscom questionamentos específicos sobre
crianças refugiadas (OC-21/2014).
De acordo com Cabral (2017), as tarefas de proteção às crianças e adolescentes
devem atender às disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança, com relação ao
direito à saúde, à alimentação adequada, à educação e ao lazer, tendo como enfoque três eixos
principais: suprir as necessidades essenciais materiais, físicas e educativas, prestar assistência
de cunho emocional e propiciar proteção contra a violência.
CONCLUSÕES
Impulsionar e fomentar as políticas públicas para a integração e proteção da
dignidade da pessoa humana e efetivação dos direitos humanos às crianças e adolescentes
venezuelanas refugiadas no país, compromisso que o Brasil assumiu ao aderir aos importantes

instrumentos normativos internacionais, coaduna com os mandamentos constitucionais da
Federação brasileira.
Ainda que localmente os refugiados tenham acesso aos programas sociais, há a
necessidade de aprimoramentos legais e políticos voltados especificamente as crianças e
adolescentes venezuelanas, tais como: o estabelecimento de programas de apoio a cursos de
linguagem portuguesa; a ampliaçãodo número de vagas para crianças na faixa etária própria
em creches e escolas; o aprofundamentodo envolvimento do Poder Público na elaboração e
execução de políticas públicas específicas e de inserção de refugiados nos programas sociais
já existentes; e a criação de mecanismos que possibilitem que os refugiados denunciem os
casos de qualquer tipo de violência ou abusos sofridos.
É preciso reunir esforços para que sociedade e Estado sejam capazes de integrar e
cuidar das crianças e adolescentes refugiadas, e começar a enxergar os benefícios que elas
podem proporcionar ao nosso país com a troca de cultura e de estudos obtidos no país de
origem. Não podemos esquecer que desde seu descobrimentoo Brasil é constituído por
migrantes, e privar os refugiados aqui estabelecidos de seus direitos e deveres seria uma
tentativa de apagar toda a história brasileira.
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RESUMO
O Direito Humano à alimentação para concretizar esse direito na vida dos indivíduos que
estão em situação de fome ou insegurança alimentar é necessário implementação de políticas
públicas. Contudo, a alternância na presidência do Poder Executivo faz com que essas
políticas públicas sofram avanços e retrocessos. Dessa forma, diante de inconstâncias e
omissões do Poder Executivo, o Poder Judiciário, quando demandado, pode decidir pela
efetivação do Direito Humano à Alimentação na vida do indivíduo que não tem alimentos ou
não possui na quantidade e nutrição adequadas. O Judiciário já tem concedido suplementação
nutricional tendo vista o direito à saúde. Além desta situação me proponho a discutir a
possibilidade do indivíduo que esteja em situação de fome ou pobreza nutricional, diante de
ausência e ineficiência de políticas públicas possa demandar junto ao Poder Judiciário que o
Estado lhe conceda alimentos com nutrição mínima para sobrevivência e saúde de um ser
humano.
Palavras-chave: alimento, políticas públicas, judicialização, concretização.
INTRODUÇÃO
Trata-se de um trabalho que visa analisar o Direito Humano à Alimentação enquanto
direito que deve ser concretizado na vida do indivíduo. Verificar a eficiência e continuidade
de políticas públicas de combate à fome e insegurança alimentar e nutricional. Analisar ainda
a constitucionalidade e possibilidade de requerer perante o Poder Judiciário a implementação
das políticas públicas.
Foi feita pesquisa predominantemente da revisão bibliográfica. Baseando em livros e
artigos científicos, jurídicos e outras ciências sociais, bem como decisões do STF.

REISÃO DE LITERATURA
Utilizou-se do método de pesquisa revisão bibliográfica, adotando-se uma pesquisa
jurídica e social de natureza aplicada. Também foi usado o estudo comparativo com análise de
decisões judiciais sobre Direito à Saúde observando a semelhança entre o Direito à
Alimentação fundamentando a judicialização deste direito.
A fome constitui um ultraje e uma violação à dignidade humana. O acesso

inadequado à alimentação podem ter causas múltiplas, algumas das quais profundamente
enraizadas no mau funcionamento da sociedade, podendo afetar a capacidade de trabalho
contribuindo para perpetuar o ciclo vicioso de pobreza (VALENTE, 2002).
Josué de Castro (2004) traçou um mosaico alimentar do Brasil, concluindo que é um
país de fome. Atualmente, em que pese os avanços o problema não foi integralmente
resolvido.
O direito à alimentação é um Direito Humano contemplado em documentos
internacionais, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Existem outros
instrumentos internacionais alguns vinculantes, como Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, e outros não vinculantes, ilustra-se, Declaração Universal
sobre a Erradicação da Fome e Desnutrição.
A inclusão do direito à alimentação no artigo 6º da CF/88 ao lado dos outros direitos
constitucionais ratifica-o como um autêntico e verdadeiro direito fundamental, acionável e
exigível, devendo ter uma ação positiva por parte do Estado para assegurar um mínimo de
dignidade ao indivíduo.
As políticas públicas de alimentação e nutrição são marcadas por avanços e
retrocessos no Brasil. Adotando como marco temporal deste trabalho a analise a partir do ano
de 1988 quando foi promulgada a Constituição Federal vigente no país.
O início da década 90 sofreu um retrocesso com a desestruturação de todos os
programas de alimentação e nutrição.Em 1993 IPEA divulgou os Mapas da Fome I, II, III,
demonstrando a existência de 32 milhões de brasileiros vivendo em condições de indigência.
Pelos critérios utilizados pelo IPEA são pobres todos os brasileiros cuja parcela do orçamento
gasta com alimentos não cobre suas necessidades calóricas.
O Governo Fernando Henrique (1995-2002) foi marcado pelo desmonte e
desestruturação de áreas e programas referentes a Segurança Alimentar, com redução
orçamentárias e extinção de programas, fragilizando os projetos de suplementação alimentar.
Em 2003 com a vitória do presidente Lula (2003-2011) o tema Segurança Alimentar
e Nutricional é retomada como uma prioridade do governo federal. Foi criado o Programa
Fome Zero que visa erradicar a fome e a exclusão social, pretendendo construir uma Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas. Segundo o relatório
global “Estado da Insegurança Alimentar 2015” publicado pela FAO. O documento cita como
exemplo os programas “Fome Zero” e “Bolsa Família” como cruciais para alcançar um
crescimento inclusivo no país.

O segundo governo Dilma (2011 – 2016) é marcado pelo enfoque na alimentação
saudável, além de apresentar um início de fragilização das políticas públicas em alimentação e
nutrição.
O governo Temer (2016 – 2018) se caracteriza por retrocessos de ruptura
institucionais e programáticas, cortes orçamentários e retrocessos em direitos conquistados.
O relatório divulgado pela FAO em 2017, mostrou que o Brasil manteve o indicador
da fome abaixo dos 2,5% nos últimos ano, o que faz com que a meta de erradicação possa ser
cumprida em 2030 caso haja continuidade de políticas públicas voltadas às populações mais
vulneráveis.
No início do governo Bolsonaro (2019) o governo federal por meio da Medida
Provisória 870 fecha o Consea. Essa situação e a volta da insegurança alimentar são
indicativos do retorno a fome e violações de direitos e a volta do Brasil para o Mapa da Fome.
Desta forma, é legitima a interferência do Poder Judiciário e sua atuação na
implementação de políticas públicas para assegurar um direito humano e constitucionalmente
previsto.
Já existem demandas judiciais pedindo complementação alimentar, geralmente, por
pessoas com alguma enfermidade. É dever do Poder Público, consoante dispõe artigo 196 da
CF, assegurar a todos o direito à saúde, de modo universal e igualitário, incluindo-se aí o
fornecimento de suplemento alimentar àqueles que dele necessitam, na forma prescrita por
profissional de saúde. (Recurso Extraordinário com agravo 926.608 Minas Gerais – STF).
Desta forma, se o STF, guardião da Constituição, que já possui decisões com
fundamento no Direito à Saúde, é viável a adoção de medidaspara implementação de políticas
públicas para erradicar a fome e insegurança alimentar. O direito à alimentação é um direito
tão fundamental quanto o direito à saúde.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar o Direito Humano à alimentação foi descoberto que encontra-se
positivado em tratados e documentos internacionais de Direitos Humanos. No ordenamento
jurídico pátrio foi inserido no artigo 6º da CF/88, por meio da EC 64/2010. Corroborando sua
natureza jurídica de Direito Fundamental e Social, portanto, não é apenas uma declaração,
mas um dever do Estado a sua efetivação.
Constatou-se avanços e retrocessos nas políticas públicas de alimentação e nutrição.
O combate a fome sofreu variações conforme o governo, em alguns uma desestruturação de
políticas e em outros tratada como prioridade o que trouxe avanços consideráveis sendo

referência mundial na política de combate à fome.
O Poder Executivo não tem tratado a fome como um direito. Não trata-se de uma
caridade ou mera assistência, e sim um direito constitucional a ser efetivado. Assim, a
volatilidade das políticas não traz segurança jurídica e desencadeia um processo de
insegurança alimentar.
Diante da ineficiência de políticas públicas cabe ao Poder Judiciário resguardar este
direito quando demandado. Para concretizar um direito constitucional o judiciário concedido,
por exemplo, que o Estado pague a suplementação nutricional do indivíduo, utilizando,
principalmente, o Direito à Saúde como fundamento.
Após análise de julgados do STF sobre o Direito à Saúde, observou-se decisões
bloqueando bens do Estado para fornecimento de remédios e tratamentos médicos de alto
custo. O Direito à Alimentação que possui o mesmo status de direito fundamental que o
Direito à Saúde, portanto, pode também ser demando no Poder Judiciário.
Ademais, constatou-se base constitucional, infraconstitucional para judicializar o
Direito à Alimentação para requerer perante o Estado que forneça alimentos aos que estão em
situação de fome, insegurança alimentar e nutricional implementando políticas públicas
capazes de suprir esta hipossuficiência.
CONCLUSÕES
Conclui-se que o Direito Humano à alimentação embora presente no texto
constitucional o Estado tem falhado em sua concretização. O Poder Executivo não possui
políticas públicas constantes e eficientes, pois ela varia conforme o ideologia partidária que
assume o poder. Assim, aqueles que estão em situação de fome e pobreza ficam mais
vulneráveis e não tem seu direito assistido.
O Poder é indissolúvel. Assim, vê-se no Poder Judiciário uma alternativa para
concretização do direito à alimentação. Já existe demandas judiciárias por suplementação
alimentar. Ademais, há ainda a previsibilidade constitucional que aqueles que estão em
situação de fome e pobreza pleiteiem ao Poder Judiciário para que o Estado implemente
políticas públicas que garantam alimentos suficientes para uma alimentação dentro dos
padrões nutricionais e calóricos mínimos para sobrevivência humana.
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RESUMO
Entendendo que os direitos humanos não possuem uma única origem, tendo múltiplas linhas
de descendência, interpretamos as supostas fontes dos direitos humanos como motores de seu
desenvolvimento no decorrer da história. Diante disso, identificamos dois campos de
pensamento que se apresentam como os maiores conglomerados da explicação dessa temática,
a moral e a política. Para realizar a análise moral nos baseamos em Rosas, Taylor e Douzinas
e para entender o lado político em Hannah Arednt e Moyn.Considerando que um novo motor
para o desenvolvimento dos direitos humanos pode conciliar esses lados político e moral dos
direitos humanos, nos questionamos se a advocacy pode vir a ocupar esse papel. Entendemos
que sim ao analisar os objetivos buscados pelas suas ações, como mudanças de legislação e do
comportamento de Governos e devido a importância dos valores e princípios na atuação e
formação dessas redes como apontam Keck e Sikkink.
Palavras-chave: Advocacy; Keck e Sikkink; Moral; Direitos Humanos.
INTRODUÇÃO
O que tem originado os direitos humanos (DH) não é matéria pacificada. Não existe
um consenso sobre seu suposto nascimento: em qual período e contexto histórico se
localizaria, haveria um fator gerador, seria uma construção ou natural, teria origem moderna
ou seria algo muito mais antigo.Nesse sentido, surgem estudos que analisam os conflitos e
suas repercussões (como a expansão de direitos) e apontam hipotéticas origens para os DH.
Afastamos a ideia de que os DH possuem um começo e entendemos que uma forma coerente
de analisar essa questão é por meio de uma genealogia.Logo, percebemos os DH como não
sendo um contínuo no tempo, possuindo múltiplas linhas de descendência e fragmentadas.
Tomamos a liberdade de interpretar as apontadas origens dos DH como motores do seu
desenvolvimento. Motores, pois foram importantes para propagá-los, os colocar no debate, os
ampliar (tanto em conteúdo quanto em amplitude) e mantê-los vivos.
Não será nosso objetivo nesse trabalho analisar essas variadas explicações.
Acreditamos, contudo, que devemos fazer certos apontamentos para a melhor compreensão do
nosso objetivo geral, que consiste em apresentar a advocacy como um possível motor para os
DH capaz de aglutinar os dois maiores campos de explicação da temática, a moral e a

política.Apesar de não se encaixar dentro de uma interpretação jusnaturalista, existem falas
que apontam para o lado da moral como preponderante na análise dos DH. Ainda que não
concordemos integralmente com explicações morais, as entendemos como motores essenciais
para os DH e reconhecemos a importância que tiveram e que ainda podem ter. De maneira
complementar existem outras explicações que não prezam tanto pelo lado da moral, se
focando mais nas questões políticas.
Com esse desenvolvimento objetivamos mostrar que existem caminhos voltados
mais para a moral e outros mais para a política. Seriam esses caminhos opostos? Poderiam se
complementar?Com base nesses questionamentos podemos pensar se existe algo capaz de
aglutinar essas interpretações e que possa, assim, ser um motor dos DH nos dias atuais,
combinando moral e política em uma possibilidade de caminho para o futuro. Assim,
pretendemos, na segunda parte desse artigo, apresentar e refletir sobre a advocacy, visto que
nossa hipótese é que a advocacy é um instrumento capaz de conciliar a moral e a política ao
se mostrar como um instrumento de incidência política apto a gerar mudanças e ao ter
potencial de criar uma conscientização moral.
Esse estudo se mostra pertinenteao refletir sobre um possível motor para o futuro dos
DH que relaciona as questões morais e políticas, não excluindo nenhuma e acreditando que
elas podem caminhar conjuntamente. A advocacy – ainda pouco conhecida no Brasil, porém
consolidada em outros países – é um campo que apresenta muito espaço para ser explorado e
buscamos contribuir na confecção de pesquisas nessa área.
REVISÃO DE LITERATURA
Para a realização desse trabalho se recorrerá, basicamente, à revisão de literatura
sobre a temática dos Direitos Humanos. Como apresentado anteriormente, entendemos que
existem duas áreas nas quais as temáticas de DH são explicadas, a moral e a política.
Colocamos do lado da moral as explicações relacionadas a dignidade e ao reconhecimento.
Fazemos essa classificação não por considerarmos que o alargamento da noção de dignidade
igual para todos não foi fruto de alguma transformação ou luta, por exemplo. Sim, por
considerarmos que dignidade e reconhecimento compartilharem certa noção metafísica, de se
voltarem a um ideal de bons costumes, valores éticos e sentimentos humanos.
Se do “lado da moral” estavam as noções mais relacionadas a metafísica e aos
sentimentos, o que se levará em conta desse “lado político”? O que pode ser visto nessas
análises é que não se leva em conta sentimentos ou ações humanas baseadas em valores

morais. Deverá se levar em consideração aspectos alheios a essa natureza humana, como:
campanhas e pressões políticas, positivações de direitos, assinatura de tratados e
responsabilização de violadores de DH, por exemplo. Ou seja, ações, e não a esperança de
boas atitudes humanas. Nesse sentido, podemos usar a fala de Hannah Arendt (1998, p. 333)
de que “o mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano”. Nem
direitos advindos exclusivamente do fato de sermos humanos, nem direitos derivados de
supostos bons sentimentos humanos, pois se o mundo ainda não viu nada de sagrado no ser
humano, ainda não o reconhece como digno ou como sujeito de direitos.Para ilustrar esses
apontamentos contaremos com Arendt (1989) e Moyn (2010).
Por fim, devemos entender do que se trata a advocacy. Para isso utilizaremos o
estudo de Libardoni (2000) e de alguns manuais. Então, a relacionaremos com os DH e
buscaremos analisar o que ela possui de político e em qual medida privilegia as questões
morais. Para isso, nossas principais referências serão os teóricos das Relações Internacionais
que se debruçam sobre o estudo das redes transnacionais de advocacy: Risse, Ropp e Sikkink
(1999) e Keck e Sikkink (1998).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nossa discussão consiste em demonstrar como os autores se relacionam com as
classificações que apresentamos e como essas suas teorizações se mostraram como motores
dos DH. Devido a ser um resumo, logo carecendo de espaço, seremos breves.
Rosas (2013) demonstra como a dignidade seria característica de quem possui uma
posição social que o distingue das outras pessoas (da maioria), geralmente atributo de uma
realezae como isso mudou na modernidade,com a noção do alargamento da dignidade para
todos os seres humanos. Podemos observar como a dignidade se apresenta como o motor dos
DH nesse sentido: ao ser alargada para todas as pessoas, naturalmente alargou-se a ideia de
DH iguais para todos, sendo os seres humanos merecedores de igual respeito. Em Taylor
(2000) a ideia da identidade é apresentada como vulnerável ao reconhecimento, necessária
para confirmá-la ou nega-la e Douzinas (2009) realiza a apresentação sobre o reconhecimento
e a necessidade de que reconheçamos o Outro como também sujeito de direitos. Podemos ver
o papel que a alteridade possui em fazer com que o outro seja reconhecido como detentor de
direitos e possa os ter reconhecidos e respeitados.
Em Arendt (1998) vamos analisar como o mundo não viu nada de sagrado em ser
unicamente humano e como o Estado foi responsável por proteger ou desrespeitar os DH de
certas pessoas, mas, mesmo assim, sendo um motor para a caminhada dos DH na história. Já

em Moyn, o autor aponta que o discurso contemporâneo dos DH emergiu na década de 1970 e
explana como as ações de Organizações Não Governamentais foram importantes para colocar
esse tema no debate e nos holofotes da mídia.
CONCLUSÕES
Nossa conclusão é de que a advocacy pode sim se mostrar como um motor dos DH
que concilie as questões políticas e morais. Isso, pois as ações de advocacy tem clara
vinculação com a temática dos DH. Também, pois ela possui um lado político (no sentido de
pressões políticas e positivações) que pode ser visto em um de seus componentes, o lobby e
por se dirigir a conquistar mudanças nas legislações, no comportamento de governos e até
mesmo pressionar instâncias jurídicas. Do ponto de vista da moral, dos sentimentos, é clara a
importância que Keck e Sikkink (1998) dão aos valores e ideias baseadas em princípios,
sendo que para as autoras, até mesmo o que difere essa rede de ativistas de outras é a
centralidade que ideias e valores possuem na motivação da formação dessas redes (KECK;
SIKKINK, 1998, p. 1).
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RESUMO
O trabalho investiga as interações entre direitos humanos, direitos fundamentais, com ênfase
no direito à liberdade de expressão, e neoliberalismo e democracia. Para tanto, parte-se da
premissa de que o principal aspecto da democracia é o respeito à pluralidade, por meio, do
valor igual atribuído às diversidades, com a ressalva de que, por vezes, minorias numéricas ou
políticas exigem tratamento diferenciado para alcançar a condição paritária almejada.
Perpassando pela análise das origens e estruturas do discurso que se insurge contra a
denominada “ideologia de gênero” no Brasil, bem como a importância dos acoplamentos de
políticas neoliberais e o esvaziamento da democracia na contemporaneidade.
Palavras-chave: direitos humanos; gênero;neoliberalismo; democracia.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho não tem a ambiciosa pretensão de definir democracia, tema
controverso e passível de análise por diversas áreas do conhecimento (filosofia, história,
direito, etc), nem tão pouco pretende retomar as formas que a democracia possuiu em tempos
e locais variados.
Isso dito, partimos da premissa de que o principal aspecto da democracia é o respeito
à pluralidade, por meio, do valor igual atribuído às diversidades, com a ressalva de que, por
vezes, minorias numéricas ou políticas exigem tratamento diferenciado para alcançar a
condição paritária almejada.
Assim, os discursos contra a chamada “ideologia de gênero”, promovidos em sua
maioria, por uma parcela conservadora de certas religiões, ameaça exatamente o ponto basilar
da democracia, qual seja, o respeito à diversidade.
O objetivo dos que lutam contra a “ideologia de gênero” é impedir a manutenção
políticas educacionais que tenham como orientação a valorização e respeito à diversidade
sexual, sob o argumento de que visam impedir a disseminação de uma ideologia, sendo uma
pauta supostamente neutra.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, bem como pesquisas já
realizadas
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dadas essas circunstâncias, alguns pontos precisam ser descortinados. Como adverte
Flávio Galdino – “direitos não dão em árvores”. No caso específico dos direitos à dignidade e
liberdade sexual, invariavelmente, eles são fruto de lutas individuais e de movimentos sociais,
a exemplo da Libertação Gay ou Grupo Gay da Bahia.
Além disso, “trata-se de questões bem concretas, e não de um embate entre ideias”,
como ressalta Flávia Biroli, uma vez que algumas pessoas por suas características e
orientação sexual têm mais chances de serem vítimas de violência. Aqui importa mencionar
que no Brasil não há dados oficiais do governo dos números de vítimas por violência de
gênero. Embora tais dados sejam registrados pelo Grupo Gay da Bahia, que registrou uma
morte de LGBT a cada 20 horas no Brasil em 2018, reforçando, inclusive, o ponto anterior.
Um dos alicerces da violência contra LGBT é o discurso de que há um padrão moral,
natural, normal de relações afetivas (o código do sexo biológico heterossexual). Ou seja, aqui
reside a afronta ao núcleo da democracia. A escola é um espaço de socialização, portanto um
espaço de fortalecimento do respeito às diferenças e consequentemente da democracia.
Um dos instrumentos mais importante para a manutenção da democracia, sobretudo
nos países ocidentais, foi a adoção da laicidade do Estado. O estímulo a tolerância e pacífica
convivência de crenças diversas é materializado com o distanciando do Estado das religiões.
Nesse sentido, quando um pauta religiosa, tal qual aquela que se impõe contra “ideologia de
gênero” domina a agenda de governo com vistas a impor uma lógica excludente deve ser
vista, no mínimo com cautela, por violar o princípio da laicidade, como adverte Flávia Biroli.
CONCLUSÕES
Embora aparentemente se trate de mera disputa de ideias, embate entre verdades,
Flávia Biroli, ressalta que as lutas do movimentos sociais têm repercutido produzindo
esforços internacionais, com destaque para a Campanha pela igualdade e direitos da
população LGBT, lançada pela ONU em 2014. Ou seja, na medida em que organismos
internacionais se posicionam a favor da tolerância e do respeito a diversidade, segundo Flávia
Biroli, “essa posição fere os privilégios daqueles que talvez se sintam superiores, e que
certamente obtêm vantagens, ao desvalorizar os ‘outros’ e exercer controle sobre aqueles, e

em especial aquelas, que lhes seriam inferiores”.
Não obstante no Brasil atual venham sendo aprovadas políticas que implicam
retrocesso de direitos na mais diversas áreas como direitos humanos, educação e direitos dos
trabalhadores – como a reforma das leis trabalhistas, que precarizaram as relações de trabalho,
e a atual luta pelo desmonte da previdência - as grandes mídias não têm noticiado com ênfase
as consequências de tais alterações para a população, sob o argumento de que irão promover o
crescimento econômico do país. Postura que revela a desigualdade que paira na política
construída com financiamentos privados de campanhas, bem como demonstra a força dos
lobbies e o poder dos interesses econômicos. Ao passo que dois assuntos dominam a pauta
midiática, atuando como verdadeiras distrações: corrupção e economia, como ressalta Flávia
Biroli.
No Brasil a bancada conservadora, apelidada de BBB (boi, bala e bíblia) pelo expresidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, vem protagonizando a execução do
projeto neoliberal, tal qual desvendado por Slobodian, para quem “A normativa do mundo
neoliberal não é um mercado sem fronteiras sem estados, mas um mundo duplicado que se
mantém protegido das demandas de massa por justiça social e igualdade redistributiva pelos
guardiões da constituição econômica”. Isto é, o projeto neoliberal visa a contenção da própria
democracia.
Assim, nas palavras do até então patrono da educação brasileira Paulo Freire embora o atual presidente do Brasil já tenha manifestado publicamente sua intenção de
destituí-lo -: “não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A
questão é: sua base ideológica é inclusiva ou excludente?”
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RESUMO
O acesso à Justiça é reconhecido como direito humano fundamental e, dessa forma,
pressuposto para o exercício da cidadania, pois a concretização dos demais direitos
fundamentais é inviável sem o acesso à Justiça. Diante disso, a proposta deste artigo é analisar
quais as políticas governamentais e políticas públicas foram e estão sendo adotadas como
meio de implementar esse direito. Nesse contexto, inserem-se os Juizados Especiais, os quais
representam um dos principais instrumentos da atualidade para realização do acesso à justiça
às classes menos favorecidas. Com isso, será dado enfoque à linguagem jurídica como meio
para assegurar uma prestação jurisdicional efetiva. Serão abordados a evolução da noção de
acesso à justiça e os critérios que orientam esse procedimento, dando relevo à simplicidade e
à informalidade, as quais se relacionam diretamente à comunicação clara e acessível ao
público dos Juizados. Para tanto, será consultada a doutrina a respeito do tema e as críticas e
soluções trazidas pelos estudiosos e pelo Poder Judiciário para o enfrentamento do problema
na utilização de uma linguagem jurídica extremamente formalista. Por fim, busca-se
compreender os benefícios na adoção de uma linguagem mais simples e informal como forma
de tornar concreto o principal objetivo desse relevante humano para a implementação da
cidadania.
Palavras-chave: Direitos humanos. Acesso à justiça. Políticas Públicas.Juizados Especiais
Cíveis.
INTRODUÇÃO
O acesso à justiça é um dos mais relevantes dos direitos do ser humano a ser
efetivamente assegurado, pois, por meio dele, serão reconhecidos os demais.
O primeiro documento de alcance internacional a reconhecer o direito a efetiva e
pronta prestação jurisdicional foi a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950 que,
em seu artigo 6º, I dispõe que todo indivíduo tem o direito à prestação jurisdicional em prazo
razoável. A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto de
São José da Costa Rica, preceitua que todo indivíduo tem direito fundamental à prestação
jurisdicional sem dilações indevidas.
O Brasil é signatário desta Convenção, tendo-a ratificado em 1992 por meio do

Decreto nº 678. Contudo, apenas em 2004, com a Emenda Constitucional 45/2004 que o
Brasil inseriu, dentre os direitos fundamentais, a garantia da razoável duração do processo.
Diante da importância desse direito humano, o objetivo do presente artigo é analisar
quais as políticas governamentais e políticas públicas foram e estão sendo adotadas como
meio de implementar esse direito, dando especial relevo aos Juizados Especiais.
Nesse contexto, por meio da técnica de pesquisa teórico-doutrinária, será analisada
de que maneira é possível assegurar a efetividade dos Juizados Especiais como um dos
principais instrumentos para a implementação do acesso à justiça entre as classes menos
favorecidas.
Nesse contexto insere-se a linguagem jurídica utilizada nos processos judiciais, uma
vez que se afirma que a linguagem típica dos operadores do Direito afasta a população do
Poder Judiciário, na medida em que marginaliza as pessoas que não possuem os
conhecimentos necessários para interpretar termos jurídicos e decisões complexas e
rebuscadas.
Dessa maneira, defende-se a adoção de uma linguagem mais simples, sobretudo no
âmbito dos Juizados Especiais, pois, além de aproximar o cidadão do Judiciário, traz mais
segurança jurídica, resultando na lógica de que quem compreende seus direitos tem a
possibilidade de melhor exercê-los.
REVISÃO DA LITERATURA
Pode-se afirmar que as bases para sua origem remontam a segunda metade do século
XIX, sobretudo com a influência da filosofia marxista, de grande importância para uma série
de conquistas sociais como resposta às desigualdades trazidas pelo capitalismo e pelo Estado
Liberal.11
Como é sabido, há a necessidade da intervenção do Estado para assegurar direitos,
mormente no campo social. Trata-se do Estado do Bem-Estar Social, pelo qual ele intervém
para assegurar a igualdade material, e não mais a meramente formal.
Consequentemente, essa dimensão social refletiu sobremaneira na ordem jurídica,
pois a busca pela igualdade material ensejou a utilização de conceitos jurídicos
indeterminados. Tal fato exigiria atuação mais efetiva do controle do poder, inclusive pelos
juízes, os quais deixariam de ser meros aplicadores do direito, passando a valer-se de
instrumentos técnicos e dogmáticos para interpretá-lo e, assim, melhor aplicar a lei.
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Nesse contexto, observa-se o debate filosófico acerca do positivismo extremado,
passando-se a realçar os valores de justiça e do homem. Destacam-se o “Existencialismo” e a
“Escola da Livre Pesquisa do Direito”. Nesta, defende-se a possibilidade de o juiz, ao suprir
lacunas, promover um trabalho científico com base na observação dos fatos sociais.12
Todos esses estudos e movimentos filosóficos possibilitaram a superação do
positivismo normativista, conduzindo a uma prática renovada da prestação jurisdicional. O
Poder Judiciário, como um dos pilares para a busca da realização de direitos, deve assegurar o
exercício pleno da liberdade em condições adequadas e acessíveis.
A esse respeito, Mauro Cappelletti e Bryant Garth13 reconhecem que o direito ao
acesso efetivo à justiça ganhou atenção nessa época, pois as reformas estatais reconheceram
novos direitos aos indivíduos (como consumidores, locatários e empregados) e, para que estes
pudessem ser exercidos, deve-se haver mecanismos para sua efetiva reivindicação.
Com base nesses fundamentos históricos, sociais e filosóficos, é possível entender o
real significado de acesso à justiça. Como o foco do presente estudo é a relação dos Juizados
Especiais e o acesso à justiça, pretende-se ressaltar as reivindicações sociais por uma justiça
mais célere e efetiva.
Nessa perspectiva surgem os Juizados de Pequenas Causas,nos Estados Unidos, para
a defesa de direitos individuais. Na década de 1970, também nesse país, ganham destaque os
programas de apoio aos cidadãos para defesa de direitos difusos, especialmente nas áreas
ambiental e de relações de consumo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como visto, a Lei nº 9.099/1995 volta-se à efetivação do direito do jurisdicionado
com a maior rapidez e simplicidade possível. A intenção do legislador foi desburocratizar o
acesso ao Judiciário, viabilizando ao cidadão ingressar com uma ação sem a necessidade de
assistência de advogado ou o pagamento de custas, em algumas causas de até vinte saláriosmínimos. Trata-se, sem dúvidas, de significativa mudança de paradigma na tutela
jurisdicional, a qual aproxima o Judiciário do cidadão. O acesso à justiça como direito
humano somente será alcançado quando houver instrumentos que permitam a tutela dos
demais direitos humanos.
Dessa maneira, conclui-se que a efetivação do acesso à justiça no âmbito dos
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Juizados perpassa pela busca da simplicidade, sobretudo de uma linguagem jurídica mais
acessível ao cidadão mais comum.
No entanto, dados e pesquisas sobre o Poder Judiciário indicam deficiências no
funcionamento do sistema dos Juizados Especiais. Dentre os obstáculos destacam-se o
volume crescente de processos judiciais; o congestionamento quase invencível; a estrutura
física e os recursos humanos e financeiros insuficientes; e, na percepção dos cidadãos, uma
sensação generalizada de morosidade, insegurança e injustiça.
Dessa maneira, constata-se a necessidade de uma maior atuação governamental no
sentido de melhor implementar os Juizados Especiais.
CONCLUSÕES
O acesso à justiça como direito humano representa a necessidade de aproximar as
pessoas do Judiciário.
Contudo, o que se verifica, na prática, é a segregação entre aqueles que detêm o
conhecimento jurídico e aqueles que não o detêm. A linguagem jurídica rebuscada utilizada
pelos operadores do Direito é apontada como uma das responsáveis pela inacessibilidade à
justiça.
Portanto, a partir do momento em que o constituinte determina a criação de juizados
de pequenas causas, valorizando a oralidade e a simplicidade, verifica-se a preocupação em
assegurar o pleno exercício da jurisdição de causas mais simples para a população com
poucas condições financeiras e baixa instrução.
Os Juizados Especiais representam, então, relevante instrumento de acesso à justiça.
No entanto, pesquisas realizadas, como apontado neste trabalho, demonstram que tal situação
está longe de ser atingida. O grande volume de processos culmina na morosidade processual e
a desnecessidade de advogado resulta na falta de conhecimentos necessários para que as
próprias pessoas possam formular suas pretensões e entender as decisões e os atos
processuais.
Portanto, concluiu-se pela necessidade de serem adotadas novas posturas por parte
dos serventuários e magistrados que compõem a estrutura dos Juizados Especiais. Uma delas
é a utilização de uma linguagem simples e acessível às pessoas mais humildes. Isso pode ser
realizado, desde o momento das atermações, com o auxílio direto dos servidores responsáveis
pelo ato, além de com uma postura mais ativa do juiz, no sentido de se atentar para a realidade
social das pessoas que se valem dos juizados, ouvindo-as, explicando, propondo conciliações
e proferindo decisões claras e objetivas.
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RESUMO
A proposta geral do trabalho será, em um primeiro momento, a partir de relatos
jornalísticos,descreversinteticamente o caso dos dez adolescentesem conflito com a lei que
morreram carbonizados no Centro de Internação Provisória, instaladono 7º Batalhão da
Polícia Militar de Goiás, em maio de 2018. Após isso,implicaremosessa tragédia como
apresentação de uma situação de desproteção de direitos humanos e a noção de abjeção e
desimportância de corpos à margem do interesse social. Para dar conta disso, é necessário
explicaros elementos centrais do discurso dosdireitos humanos, quando surgem e a quem
defendem, bem como debater a abjeção como estigma social de exclusão sempre nos
comprometendo a voltar ao fato gerador do nosso interesse. A partir da análise desses
discursos, por meio de uma revisão de literatura, em um viés interdisciplinar de se pensar essa
política universalista, explicitaremos como a notícia dessa tragédia repercute o que se acredita
como a defesa da dignidade dos sujeitos e como o discurso de ódio acaba excluindo essa
necessidade de garantia da dignidade humana a todos.
INTRODUÇÃO
Propõe-se, de modo geral, uma discussão acerca do conceito de Direitos Humanos,
através do estudo eda apresentação do caso dos adolescentes que morreram carbonizados no
Centro de InternaçãoProvisória, instalado no 7º Batalhão da Polícia Militar, em Goiânia, no
estado de Goiás, em maio de 2018.
Amplamente noticiado pela mídia, a apresentação do caso se mostra como um
exemplo de proteção ineficiente de direitoshumanos, e de distorção do real sentido do que
seriam esses direitos, uma vez que, durante a leitura da reportagem, observamos o surgimento
de uma dificuldade na compreensão do que seriamdireitos humanos e a quem protegem.
Desta feita, buscaremos compreender os direitoshumanos como discurso estratégico,
fruto de lutas historicamente travadas, e pautados na ideiade alteridade e reconhecimento, o
que vai de encontro à equivocada relação feita entre esses direitos e a proteção do que uma
parcela da sociedade civil costuma chamar de bandidos.

A escolha de escrever sobre este caso surge após a leitura de reportagens, e notícias,
nas quais se observa o conflito travado em relação à defesa desses adolescentes, através dos
direitos humanos, e a distorção naquilo que parece predominar, que é a noção de que esses
direitos só servem a proteção de criminosos. O que demonstra, no mínimo, uma falha de
compreensão da importância do que são os direitos humanos como discurso que busca
garantir dignidade de todos. Para tanto, utilizaremos, como marco central, a reportagem “A
história dos 10 adolescentes queimados vivos em Goiás”, de Yago Sales e Ton Paulo, para
descrever, ainda que de modo breve, dos fatos ocorridos para situar o leitor no contexto
inscrito; a partir disso, a discussão teórica repousará na discussão acerca dos direitos
humanos, seu histórico e compromisso de defesa, no debate sobre abjeção e corpos que
importam empreendido por Butler (2018b).
Ao final, perseguiremos a sucinta análise de como esse caso suscitou uma discussão
pública sobre “quem é que merece ser protegido pelos direitos humanos” e como a tragédia
foi interpretada pela reportagem.
REVISÃO DE LITERATURA
Será utilizada no ensaio para a apresentação do caso ora discutido uma publicação do
dia 29 de agosto de 2018, no Portal Dia Online, com o título: “A história dos dezadolescentes
queimados vivos em Goiás”. A reportagem conta a história dos jovens mortos noCentro de
Internação Provisória (CIP), instalado no 7º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, na cidade de
Goiânia. Ademais, serão utilizados textos que dialogam com a narrativa dos direitos humanos
notadamente aqueles que versam sobre alteridade e reconhecimento, bem com aqueles que
apresentam didaticamente a narrativa de como esses direitos foram conquistados através de
lutas historicamente travadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Busca-se então, compreender os direitos humanos como frutode lutas historicamente
travadas, e pautados na ideia de alteridade, para poder discutir acercada equivocada relação
feita entre direitos humanos e a proteção do que nossa sociedade costumachamar de bandidos.
Direitos humanos são em verdade mecanismos de defesa de todos nós, aefetivação de nossas
liberdades, garantias de todos contra arbítrios de todas as ordens.
CONCLUSÕES

Após a leitura da reportagem central, identificamoso surgimento de uma dificuldade
nacompreensão do que seriam direitos humanos e a quem protegem. Visto que uma parcela
socialtem a ideia distorcida do que são e para que servem esses direitos.
A partirda entrevista e por meio da bibliografia selecionada, extraímosas perguntas e
respostas que nortearão a sintetização escrita da pesquisa. Especificamente, com o
levantamento da pergunta central: O que são direitos humanos, quando surgem e a quem
defendem? Todos devem ser protegidos por eles? O Estado é necessariamente garantidor
desses direitos aos internos do sistema penitenciário? Por que há a formação de um discurso
de quem merece ou não ser tutelado pelos direitos humanos?
Essas perguntas apontam para a necessidade de se insistir numa educação voltada
principalmente para os direitos humanos enquanto discurso tolerante, universal e digno a
todos os indivíduos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria
performativa de assembleia. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018a.
______. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?. 5. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2018b.
SALES, Yago; PAULO, Ton. A história dos 10 adolescentes queimados vivos em Goiás.
Disponível em: https://diaonline.com.br/2018/07/27/reportagem/a-historia-dos-dezadolescentes-queimados-vivos-em-goias/. Acesso em: 10 ago. 2019.
TAYLOR, Charles. Argumentos Filosóficos. São Paulo: Edições Loyola, 2000.
Bobbio, Norberto.A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
Douzinas, Costas. O fim dos direitos humanos. São Leopoldo: Unisinos, 2009.
Hunt, Lynn. A invenção dos direitos humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
ROSAS, João Cardoso. Dignidade, direitos e democracia. In: COSTA, Marta Nunes (org.)
Democracia, direitos humanos e justiça Global. Famalicão: Húmus, 2013

“A SALIVA DO SANTO E O VENENO DA SERPENTE”: CORPOS NAS
DIFERENÇAS

João Lúcio Mariano CRUZ
Doutorando (PPGCom/UFG)
joaolmcruz@gmail.com.

RESUMO
Ao olhar para significados inscritos em discursos sobre a diferença, encontramos elementos
que indiciam desigualdades de poder simbólico entre os corpos que performam no mundo
social. Buscamos discutir performatividade (ZUMTHOR, 2007) para pensar a abjeção a
determinados corpos. Analisamos a estrutura de discursos LGBTfóbicos, contados por
pessoas cristãs e construídos a partir de interpretações sobre a performance que conduziu o
samba-enredo “A saliva do santo e o veneno da serpente” da escola de samba Gaviões da Fiel,
de São Paulo, no carnaval de 2019. O desfile é uma reedição de um samba-enredo de 1994
sobre a história do tabaco. A proposta da comissão de frente, condutora da performance, foi
contar a história de Santo Antão que, segundo a narrativa, após sugar o veneno de uma picada
de serpente, o cuspiu no chão e fez brotar as primeiras folhas de tabaco. Damos atenção aos
discursos LGBTfóbicos sobre os corpos da comissão de frente que performaram um embate
entre as figuras cristãs do Satanás e de Jesus, observando a transferência de significados para
a demonização de corpos que pesam (BUTLER, 2003), marcados pela diferença. O eixo de
discussão assumido em nosso trabalho visa pensar novas narrativas (HARAWAY, 2000) que
auxiliem na construção de ambientes de respeito às diferenças. Assim, relacionamos discurso
e poder, enquanto construções simbólicas que podem reforçar ou ressignificar corpos
marcados pela diferença. Utilizamos como metodologia a Análise Crítica do Discurso de Van
Dijk (2008) para compreender como esta paisagem simbólica alcança o debate da diferença.
Palavras-chave: Performance. Narrativa. Diferença. Corpo.
INTRODUÇÃO
No desfile das escolas de samba de São Paulo realizado no carnaval do ano de 2019,
a escola Gaviões da Fiel reeditou o samba-enredo “A saliva do santo e o veneno da serpente”,
de 1994, quando foi vice- campeã do Grupo Especial pela primeira vez. Originalmente
conduzida pelo carnavalesco Raul Diniz, a releitura de 2019 foi liderada por Sidnei França. O
samba, de composição de Janos Tsukalas (Grego) e Vladimir Moura Leite (Magal), conta um
ponto de vista sobre a história do tabaco, com seus benefícios e malefícios, trazendo
referências às religiões de matriz africana e também às religiões de matriz cristã.
Pessoas de religiões cristãs, no entanto, construíram narrativas contrárias à escola de
samba, incluindo pedidos de retratação e acionamento jurídico. Pastores publicaram narrativas
videografadas em redes sociais condenando a performance da comissão de frente, onde Cristo

e o Diabo duelam, em movimentos que encenam cristo sendo derrotado. Ao construírem as
abjeções à performance e ao samba-enredo, alguns destes narradores cristãos atribuíram a
derrota de cristo na performance tanto às religiões de matriz africana quanto às lutas por
direitos de pessoas homossexuais e transexuais.
Para Lauretis (2010, p. 33-34), o discurso LGBTfóbico navega pelas cadeias
discursivas cientificistas modernas que associaram a heterossexualidade “como o natural, o
saudável, o vital”, e a “consequente vinculação da homossexualidade com o antinatural, o
enfermo, o morto e o mortal”. Este discurso histórico ante as diferenças de sexualidades, raça
e gênero sinaliza sua permanência nos discursos contrários ao samba-enredo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Van Dijk (2008) propõe que a Análise Crítica do Discurso (ACD) busca
compreender os modos como as estruturas do discurso produzem, reproduzem ou desafiam as
relações de dominação na sociedade. Assim, estas relações de poder são também discursivas,
pois o discurso realiza um trabalho ideológico, constituindo a sociedade e a cultura num dado
contexto histórico.
Assim, buscamos compreender a estrutura do discurso de abjeção às diferenças a
partir da construção de narrativas LGBTfóbicas, por pessoas cristãs, ao interpretarem
símbolos presentes no desfile conduzido pelo samba-enredo “A saliva do santo e o veneno da
serpente” da escola de samba Gaviões da Fiel, de São Paulo, no carnaval de 2019. Para tanto,
damos atenção aos discursos LGBTfóbicos sobre os corpos da comissão de frente que
performaram um embate entre as figuras cristãs do Satanás e de Jesus, observando a
transferência de significados para a demonização de corpos que pesam (BUTLER, 2003),
marcados pela diferença
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dijk (2008) afirma que os falantes da língua constroem o discurso como membros de
grupos sociais. Desse modo, consideraremos válido apresentar, quando da análise do material,
as vinculações tanto das pessoas que encenaram, quanto das pessoas que narraram repúdio à
performance.
De acordo com Dijk (2008), as ações individuais são parte dos atos e processos
sociais do grupo. Por isso, a decisão de performar esta narrativa cristã no samba-enredo pode
sinalizar estratégias contraculturais de grupos sociais subalternizados; e a decisão de pessoas

cristãs se posicionarem contrárias à performance indicia que se vinculam às narrativas do
poder cristão historicamente construído.
Dijk (2208) orienta ainda que a interação discursiva está inscrita em contextos e
estruturas sociais específicos. Por isso, o processo de contraste entre a narrativa do sambaenredo e àquelas que se opõem a ele sinalizam um contexto de disputas simbólicas entre
diferenças marcadas historicamente.
Dijk (2008) afirma também que os atores sociais possuem cognição tanto pessoal
quanto social. Assim, a interação social é influenciada por memórias, conhecimentos e
opiniões pessoais tanto quanto por representações sociais compartilhadas. Assim, as
narrativas encontradas não são originais, pois retomam processos históricos de disputas
simbólicas e concretas.

Para Dijk, o exame do acesso ao discurso é regulado por quem

está no poder. Para ele devemos responder às seguintes perguntas: Quem narra e quem é
narrado? Quem sempre narrou o mundo social?
CONCLUSÕES
A ação de narrar a si mesmo possibilita aos corpos mal falados, como os corpos das
pessoas marcadas pela diferença, acesso à ressignificação dos elementos simbólicos que
pesam sobre seus corpos. Assim, a polifonia no ato de narrar o mundo social também é um
caminho para processos de democratização do direito à comunicação e à expressão. Por este
caminho, garantem uma produção e uma circulação de ideias que alcançam o princípio da
dignidade da pessoa humana.
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RESUMO
Apresenta conceitos de democracia, direitos humanos e ideologia. Identifica parcialmente
notícias que fere os direitos humanos durante o período do atual governo. Aponta desafios
relacionados a desconstrução dos direitos humanos quanto prática social e democrática.
Conclui que o governo da extrema direita brasileira busca fragilizar sua oposição através de
distorções a respeito da conquista de direitos fundamentais humanos, ora com uso de ataques
e polêmicas, ora com desconstrução da barbárie vivenciada na história do país,
prioritariamente durante o período do governo militar.
Palavras-chave: Direitos humanos. Democracia. Governo Bolsonaro. Ideologia. Ditadura
Militar.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa busca problematizar como o discurso estratégico governamental
no Brasil, durante a governabilidade presidencial de extrema direita, enfrenta os Direitos
Humanos, visto como ameaça à predominância no poder e alvo de ataques através de
reportagens e redes sociais em discursos políticos com enfoque à desconstrução histórica do
período da ditadura militar. O objetivo geral desta pesquisa, pauta-seem apresentar e analisar
os discursos políticos do atual governo,a partir de uma reflexão das ameaças este oferece as
bases da democracia e como os direitos humanos podem ser alvos de ataques e segregação de
sentidos a partir da desconstrução histórica da ditadura militar como um período violento e
de grandes massacres de interesses políticos. Para atingir o objetivo geral, delimitam-se
quatro objetivos específicos: a) apresentar conceitos de direitos humanos, democracia e
ideologia; b) contextualizar os discursos políticos presidenciais que pautem opiniões sobre a
ditadura militar em principais notícias veiculadas durante o período da governabilidade do
atual presidente do Brasil; c) Refletir os desafios enfrentados para a sustentação dos direitos
humanos como valor democrático durante o período da atual governabilidade; d) Identificar a
importância dos direitos humanos como princípio fundamental da democracia. e) Contrapor a
desconstrução histórica com enfoque em conceitos e documentos que comprovem a barbárie
vivida durante o período militar no brasil.

Portanto a presente pesquisa afirma previamente que durante o atual governo
presidencial brasileiro, os direitos humanos são abordados e vistos como ameaça e com
desprezo, associando prioritariamente aos partidos de esquerda e a indiferença quanto a
irregularidades penais. Afirma-se também o desinteresse governamental de sustentação
histórica de barbárie enfrentada durante o período ditatorial no Brasil.
Entende-se viável a realização desta pesquisa no tocante de reflexão política e social
no campo de direitos humanos e da comunicação, buscando compreender alguns impactos do
uso do poder pela atual presidência do Brasil e os reflexos destrutivos governamentais para a
sustentação da visão social não partidária dos direitos humanos, refletindo conceitos que
favorecem a compreensão da democracia e dos direitos humanos e as ameaças
governamentais que estigmatizam tais direitos conquistados.
Para delinear a metodologia desta pesquisa utiliza-se dos propósitos classificatórios
de Andrade (2017) quanto aos objetivos e define-se como pesquisa explicativa a fim de obter
uma análise, registro e interpretação dos fenômenos discursivos a respeito dos ataques aos
direitos humanos e categoriza-se segundo os propósitos de Gil (2017) como pesquisa
bibliográfica, utilizando de fontes de informação e materiais bibliográficos para disposição
dos conceitos e análise das informações e reportagens de meios de comunicação digitais que
apresentem informações sobre a posição governamental atuante em contraponto às estratégias
para a desconstrução histórica à respeito da barbárie vivida na ditadura militar como um
período benevolente à sociedade.
Contudo, para realizar a coleta de dados desta pesquisa é necessário fazer um
levantamento bibliográfico das notícias presidenciais em canais jornalísticos de comunicação
que abordem as posições ideológicas sobre a ditadura militar ou ameaças aos direitos
humanos em contraponto com outras análises e pesquisas sobre o assunto, para avaliar a
veracidade das colocações discursivas ou reafirmar as informações, buscando avaliar, se o
atual governo de fato desconstrói a imagem a veracidade histórica à respeito da ditadura
militare fere os direitos humanos fundamentais.
REVISÃO DE LITERATURA
Desde antes de sua legitimação como presidente da república, o atual governo se
posiciona contrário a direitos já conquistados dentro do regime democrático e afetando
diretamente os direitos humanos. Mesmo durante o processo de impeachment da presidenta
Dilma Rousseff, ainda no cargo de deputado, Jair Bolsonaro faz homenagem ao coronel

Carlos Alberto Brilhante Ustra que se destacava durante o regime ditatorial como chefe do
Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOICODI) do II Exército (1970 a 1974) durante o período de ditadura militar no Brasil (1964 até
1985) atuando como um dos órgãos de repressão política. O coronel Ustra foi o primeiro
condenado em ação declaratória por sequestro e tortura no ano de 2008. As posições dos
partidos de extrema direita desmistificam o caráter de barbárie que ocorreu durante o período
militar no Brasil e isso resulta em apoio por parte de seus seguidores, afetando sobretudo, as
conquistas democráticas e a visão do papel prioritário dos direitos humanos como base de
conquista de igualdade social.
Para compreender como a posição política, sobretudo do atual governo, interfere e
afeta diretamente os direitos humanos em meio a uma nação democrática, é necessário
conceituar ideologia, democracia e direitos humanos. Marx (1976) reflete que a ideologia é
um complexo das ideias, mas não um processo consciente e sim uma condição subjetiva e
objetiva que parte de um contexto social. Marx (1976) associa a ideologia a um processo de
dominação da sociedade capitalista que aliena o indivíduo, sendo visto com desigualdade
pela natureza e ao mesmo tempo, cedido o direito ao trabalho. Neste sentido, percebe-se que
a ideologia é um contexto social constitutivo do indivíduo, contudo, pode ser usado como
objeto de dominação e alienação para interesses estratégicos na democracia.
A democracia apresenta diversos significados. De acordo com Goyard-Fabre (2003)
a etimologia do termo designa um modo de governo na qual o povo exerce o poder de forma
direta. A democracia possui diversos adjetivos, pode ser dita como representativa, pois o
povo age por meio de representações, também pode ser chamada de governada, onde o povo
é soberano, mas determina seus poderes, ou governante em que o papel dos partidos políticos
é fundamental, como também pode ser chamada de socialista, plural ou liberal. Nesse
sentido, percebe-se que o povo tem papel fundamental nos princípios da democracia, refletese, portanto que a ideologia como processo de dominação pode ser fator influente no caráter
democrático.
De acordo com Silva (2007) a democracia tem importância na garantia de direitos
fundamentais do ser humano, pois embasa dois princípios:
a) o da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do poder (o poder
emana do povo); 46 b) a participação do povo no poder, para que este seja efetiva
expressão da vontade popular. Nos casos em que essa participação é indireta, surge
um princípio secundário: o da representação (SILVA, 2007, p. 46-47).

É relevante a compreensão de democracia como expressão dos desejos do povo,

podendo ser uma soberania popular ou uma representação dos anseios da sociedade. No
entanto, de acordo com Kelsen (2000) a democracia é uma das técnicas de governo que se
pauta no princípio da divisão de trabalho, da liberdade política e na confiança do
ordenamento de normas sociais. Neste contexto, a democracia se baseia nos princípios da
liberdade, igualdade e soberania popular, tendo enfoque de ordenamento das leis que regem a
sociedade em sua representação popular e a partir dos anseios do povo.
Compreendo estes aspectos da democracia, é importante contrastar a relevância da
conceituação de direitos humanos em meio a uma realidade democrática, com isso, Cranston
(1973) diz que o direito humano é algo moral universal, que deve compor transversalmente a
sociedade, sendo de abrangência a qualquer ser humano, sem distinções, e devendo ser
considerado uma afronta grave a justiça, quando este direito torna-se privado. Neste sentido,
a democracia em princípio de igualdade, liberdade e soberania popular deveria promover a
vida no aspecto de direito, sendo dever do estado favorecer mecanismos de preservação dos
direitos fundamentais humanos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Algumas das principais notícias relacionadas em uma busca geral sobre posições
governamentais dentro do período do atual governo, apresentam algumas informações
polêmicas em artigos diversificados sobre discursos referente à ditadura militar e os direitos
humanos fundamentais. Algumas destas posições afetam diretamente o princípio de
igualdade democrática. O atual governo, além de se posicionar a favor da ditadura militar e
desconsiderar sua barbárie, discursa também com posições anti-humanistas de alusão à
tortura, incentivo ao armamento da população e atualmente redireciona seu partido a assumir
a Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério dos Direitos Humanos, após discurso
polêmico sobre o desaparecimento do pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise de sites que abordam as posições da atual presidência do Brasil
em ataque aos direitos humanos, sobretudo à distorção histórica à respeito da ditadura militar,
tende-se concluir que os discursos e posições políticas do atual governo de extrema
direita,ferem os princípios dos direitos humanos e enfraquece o pilar de igualdade e soberania
popular da democracia do país. Descaracterizando os objetivos fundamentais dos direitos

humanos, tende-se propagar a permanência do poder da extrema direita e afetar sua oposição
de distorções que confrontem a realidade dos fatos históricos, e crie uma nova ideologia
sociala respeito da ditadura militar.
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RESUMO
Investiga o processo de criação do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com
Deficiência de Goiás como instrumento da inserção desse segmento organizado na
institucionalidade. Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório visando
explicitar o intuito da ferramenta estudada. Emprega a abordagem qualitativa, a qual permite
valorizar as atitudes e as particularidades do objeto analisado. As análises estão em sua fase
termina, porém, pretende-se contribuir com o incipiente debate acadêmico sobre a
participação política das pessoas com deficiência em Goiás. Conclui-se que a participação
política dessas pessoas deve ser cada vez mais estudada por acadêmicos vinculados ao campo
dos Direitos Humanos. Sendo uma oportunidade para o tema dos direitos das pessoas com
deficiência deixar de ser o etcetera -- pelo menos no âmbito universitário.
Palavras-chave: Invisibilidade. Institucionalidade. Movimentos Sociais.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca analisar a criação do Conselho Estadual dos Direitos das
Pessoas com Deficiência de Goiás como instrumento da inserção desse segmento organizado
na institucionalidade. Se esse movimento já era o etcetera dentre os demais durante o processo
de redemocratização do país (1979/1985), com a emergência do respectivo Conselho Estadual
de Direitos ele passou a ser o etcetera na institucionalidade.
Os materiais de pesquisa/fontes utilizados neste trabalho são predominantemente
bibliográficos e/ou eletrônicos. Emprega-se o método de análise e cotejamento de textos.
Exceção a isso é o depoimento de Adelson Alves Silva, militante histórico do movimento de
pessoas com deficiência em Goiás e primeiro presidente do respectivo Conselho Estadual de
Direitos.
Para isso pretende-se, resgatar os antecedentes históricos do movimento de pessoas
com deficiência no Brasil e em Goiás, que culminaram com a criação do respectivo Conselho

Estadual de Direitos, tendo por aporte teórico e histórico o documentário da Secretaria de
Direitos Humanos (2010), e no âmbito do Estado de Goiás os trabalhos de Almeida (1992) e
Medeiros (2009), e a tese de Pereira (2014) que fundamenta o etecera na institucionalidade,
além do depoimento do militante histórico e primeiro Presidente do Conselho Estadual de
Direitos do Deficiente em Goiás, colhido por ocasião da confecção deste artigo, com o intuito
de verificar o impacto da criação do Conselho em estudo sobre o movimento goiano de
pessoas com deficiência.

REVISÃO DE LITERATURA
Segundo a militante e jornalista Ana Maria Crespo, "Dentre os movimentos políticos
presentes na redemocratização brasileira, o movimento das Pessoas com Deficiência é “o
etcetera” (HISTÓRIA, 2010). A afirmação é igualmente válida para os Conselhos de Direitos
dos Deficientes, os quais são "ferramentas de partilha de poder na implementação de Políticas
Públicas" para o segmento na esfera da institucionalidade (PEREIRA, 2014, p. 12).
A invisibilidade das pessoas com deficiência, de certa forma, contribuiu para que o
debate sobre a temática seja, ainda, silenciado, como diz Pereira (2014, p. 13) essas
“institucionalidades democráticas são o etcetera no debate sobre as experiências de
participação institucional no Brasil, tendo em vista a pouca produção teórica científica sobre o
tema e o silêncio das vozes da institucionalidade nos espaços políticos-decisórios”. E isso
pode ser visto “na produção acadêmica sobre Pessoa com Deficiência, tanto quanto sobre
Conselhos Gestores, os Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência são, igualmente,
pouco visíveis".
Para Teixeira (1997) essas ferramentas de partilha de poder na implementação de
políticas públicas “preconizam a aproximação das organizações representativas das Pessoas
com Deficiência da esfera decisória mediante participação institucional” (PEREIRA, 2014, p.
12).
Toma-se por base o estudo de caso realizado pela tese de Pereira (2014) –
determinado conselho estadual de direitos de deficientes – para analisar o processo de criação
do conselho goiano similar, a partir dos fundamentos teóricos contidos na obra de Antonio
Gramsci (2002, p. 139), o qual afirma que “a história dos grupos subalternos se entrelaça à
sociedade civil”, sendo que as pessoas com deficiência integram esses grupos subalternos, e
suas relações com a institucionalidade revelam sua busca por autonomia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com esteio em escassa, porém qualitativa bibliografia, este trabalho aferiu o impacto
da criação do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Goiás sobre o
movimento político do segmento no Estado. Para tanto, colheu-se o depoimento do militante
histórico Adelson Alves Silva, primeiro presidente do referido Conselho. Os resultados ainda
estão na fase final de análise, porém, pretende-se contribuir com o incipiente debate
acadêmico sobre a participação política das pessoas com deficiência em Goiás.

CONCLUSÕES
Preliminarmente, acerca do impacto da criação do Conselho de Direitos das Pessoas
com Deficiência de Goiás sobre o movimento político do segmento, conclui-se que a
participação política dessas pessoas deve ser cada vez mais estudada por acadêmicos
vinculados ao campo dos Direitos Humanos.
Afinal, com a adoção, pelo Estado brasileiro, da Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência como primeiro tratado de direitos humanos com
equivalência de emenda constitucional, os estudos sobre direitos dos deficientes migraram
definitivamente para o campo dos direitos humanos.
Situa-se nesse campo, pois, uma boa oportunidade para o tema dos direitos das
pessoas com deficiência deixar de ser o etcetera -- pelo menos na Universidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, D. B. A Associação de Deficientes Visuais do Estado de Goiás: história e
crítica. 1992. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de
Goiás, Goiânia, 1992. Disponível em: https://ppge.fe.ufg.br/up/6/o/Dissert__Dulce_Barros_de_Almeida.pdf. Acesso em: 10 jun. 2019.
BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. A convenção sobre direitos das pessoas
com deficiência comentada. Organização de Ana Paula Crosara Resende e Flavia Maria de
Paiva Vital.Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008. Disponível em:
encurtador.com.br/fmpy0. Acesso em: 10 jun. 2019.
GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere: o risorgimento. Notas sobre a história da Itália. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 461 p. v. 5.
HISTÓRIA do movimento político das pessoas com deficiência. Produção: Secretaria dos
Direitos Humanos. Brasília: Secretaria dos Direitos Humanos, 2010. (60 min). Disponível

em:. https://www.youtube.com/watch?v=oxscYK9Xr4M. Acesso em: 20 jul. 2019.
MEDEIROS, Rejane. Cidadania das pessoas com deficiência visual no Estado de GoiásADVEG: trajetória, organização e discurso. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação)–
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás. Goiânia: UFG, 2009. Disponível em:
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/2045. Acesso em: 15 jun. 2019.
PEREIRA, Silvia de Oliveira. Para não ser o etcetera: conselho dos direitos da pessoa
com deficiência, democracia e saúde. 2014. Tese (Doutorado em Saúde coletiva)–
Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2014. Disponível em:
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18338. Acesso em: 15 jul. 2019.

CASA-ABRIGO: SOLUÇÃO OU SOLIDÃO DE DIREITOS? ESTUDO
INTERDISCIPLINAR DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE PREVENÇÃO AO
FEMINICÍDIO
Liz-Elainne de Silvério e Oliveira Mendes
Mestranda (PPGIDH /UFG)
Profa. Dra. Maurides Batista Macedo Filha (PPGIDH /UFG)

RESUMO
A pesquisa em evolução no programa de pós-graduação interdisciplinar em direitos humanos,
da Universidade Federal de Goiás, investiga a política social de acolhimento de mulheres
como estratégia de prevenção ao feminicídio, considerando a hipótese de má incorporação das
variáveis de gênero, raça, geração, classe social e sexualidade, com possíveis implicações nos
direitos humanos das mulheres. Os marcos teóricos se fundam na teoria crítica dos direitos
humanose nos estudos de gênero e feminismos contra-hegemônicos. Busca-se, por meio de
uma investigação de método qualitativo e exploratório, pelo estudo de caso da casa-abrigo do
Distrito Federal, analisara política social de abrigamento, considerando parâmetros nacionais
e internacionais para prevenção de violências graves e letais contra as mulheres. Os resultados
esperados podem subsidiar mudanças nas atitudes corporativas e nas diretrizes daspolíticas
sociais de proteção das mulheres.
Palavras-chave: políticas públicas– prevenção – feminicídio.
INTRODUÇÃO
O projeto de mestrado, inicialmente denominado: “CASA ABRIGO: Solução ou
Problema? A política pública de abrigamento na rota crítica de mulheres sob risco de
feminicídio no Distrito Federal”, investigaa genealogia das casas-abrigo, como primeiras
políticas afirmativas para os direitos humanos das mulheres, e as práticas profissionais da
política social de acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, sob
risco de feminicídio, a partir do estudo da casa-abrigo no Distrito Federal. A investigação
pretende reunir evidências que favoreçam novos arranjos e estratégias para o fomento de
políticas sociais mais eficientes na prevenção ao feminicídio e melhor ajustadas à promoção
dos direitos humanos das mulheres.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia e os materiais da pesquisa estão em fase de discussão. Gênero
enquanto ferramenta analítica desestabiliza as epistemologias tradicionais e as redimensiona
no contexto diaspórico dos corpos e das identidades femininas navegantesdesses mares

americanos. Como propõe Boaventura de Sousa Santos, as epistemologias do sul não são o
oposto das epistemologias do norte. Descolonizar, despatriarcalizar, desracializar e
desmercantilizar os métodos e as epistemes não significa necessariamente invalidá-los, mas
reconstruí-los, a partir de outras perspectivas. Algumas possibilidades de métodos e técnicas
de pesquisa são: a) revisão de literatura a respeito das políticas sociais de acolhimento e
atendimento de mulheres em risco de feminicídio; b) pesquisa documental e de dados
oriundos de fontes secundárias, sobre: a rede e os programas de enfrentamento à violência de
gênero; as práticas institucionais da casa-abrigo do Distrito Federal; as reclamações das
ouvidorias nacionais e distritais sobre o atendimento das mulheres na casa-abrigo; os
regimentos internos de casas-abrigo e os protocolos de serviços de assistência social,
integrantes da rede de enfrentamento à violência de gênero em contexto de risco de
feminicídio; e c) pesquisa de campo, com estudo de caso, entrevistas semiestruturadas ou
grupos focais. Um possível referencial metodológico é a Teoria dos Campos de Pierre
Bourdieu. O campo, para Bourdieu, é um espaço de lutas entre os agentes, cujas posições no
campo de embate se definem a partir do poder e das competências estrategicamente alocadas
pelas forças que concentram o capital e, por isso, disputam o domínio do campo. “Esse capital
é desigualmente distribuído no seio do campo. Por conseguinte, existem nele, dominantes e
dominados [...] a cada campo corresponde um habitus”, ou seja, um sistema de disposições
incorporadas, sendo que “apenas os que tiverem incorporado o habitus próprio do campo
estão em condições de disputar o jogo” (LAHIRE, 2017, p. 65). A teoria dos campos pode
auxiliar na compreensão das semânticas da política social de abrigamento de mulheres,
desvelando as possíveis assimetrias entre agentes públicos e usuárias do serviço e os
prováveis distanciamentos entre as diretrizes da política com as práticas institucionais.
RESULTADOSE DISCUSSÃO
Durante o estágio crítico do ciclo violento, as mulheres apresentam inquietações,
anseios, dúvidas e podem ou não elaborar a percepção do risco de morte. Durante a rota
crítica, as mulheres costumam buscar atendimento em algum serviço da rede de
enfrentamento à violência de gênero (SAGOT, 2007). Cabe aos profissionais da rede
socioassistencial ou do sistema de Justiça analisar o quadro violento que se apresenta e, a
depender de uma avaliação preliminar dos fatores de risco (MPDFT, 2018; ÁVILA, 2018),
oferecer acesso imediato à casa-abrigo, que no Distrito Federal tem sede num local sigiloso.
A violência doméstica e familiar enquanto fenômeno multicausal atinge mulheres,
independente de suas pertenças sociais. No entanto, as vulnerabilidades decorrentes de

raça/etnia e desigualdade socioeconômica expõem as mulheres negras e de baixa renda a uma
probabilidade maior de sofrer feminicídio. O mapa da violência registra, desde 2015, uma
queda dos índices de feminicídios de mulheres brancas e um acréscimo dos feminicídios de
mulheres negras (WAISELFISZ, 2015). As políticas sociais de prevenção ao feminicídio
demandam reformulação, evitando-se, contudo, a onda reversa por meio de “práticas
assistencialistas” e com “reforço da ideologia patriarcal” (BANDEIRA e ALMEIDA, 2013, p.
38).
As contribuições da teoria crítica dos direitos humanos e dos feminismos emergentes
são fundamentais para uma mudança de foco epistêmico-pedagógico, a partir de perspectivas
contra-hegêmonicas que consideram o impacto da herança colonial, do neoliberalismo e do
neopatriarcado na capacidade do Estado brasileiro de realizar justiça social. A CPMI da Lei
Maria da Penha, entre 2012 e 2013, revelou o descontentamento das mulheres que passavam
pela vivência de abrigos, após a tentativa de romper o ciclo de violência. Na época, verificouse o sentimento de aprisionamento, o mal-estar diante da condição de usuária e vítima
(CAMPOS, 2015).
No entanto, apesar dos crescentes índices de feminicídios na capital Federal, tem sido
cada vez mais baixo o ingresso das mulheres na casa-abrigo. É possível que o aumento dos
percentuais de deferimento de medidas protetivas de urgência tenha sido um dos fatores mais
importantes para dissuadir as mulheres da necessidade de acessar o abrigo. Recentemente, a
Lei Maria da Penha foi alterada para permitir que a autoridade policial afaste imediatamente o
autor da violência do espaço doméstico e familiar. Há recursos eletrônicos para monitorar
autores e mulheres, garantindo a presença emergencial da polícia militar no local dos fatos. É
possível, por outro lado, que as restrições para a permanência na casa-abrigo, como a regra do
sigilo e a proibição de frequência ao trabalho, desestimulem as mulheres a buscar esse tipo de
acolhimento institucional. A pesquisa pretende avaliar se a modalidade de abrigamento da
casa-abrigo no Distrito Federal atende ao propósito de proteger as mulheres e seus filhos sob
risco grave ou extremo de morte violenta ou se o serviço de abrigamento no DF desrespeita a
autonomia dos corpos das mulheres, ao segregá-las e discipliná-las em ambientes de
isolamento total, sob padrões rígidos de conduta, sem interação adequada com as redes de
afeto. Pretende-se perquirir, a partir do estudo de caso da casa-abrigo do Distrito Federal, se
as práticas institucionais estão respaldadas nas diretrizes nacionais de abrigamento, elaboradas
pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres (SPM, 2011), nos tratados e nas
convenções sobre os direitos humanos das mulheres. O tema envolve análise da formulação e
da execução da política pública de abrigamento das mulheres e deve ser contextualizado a

partir de uma visão crítica, interdisciplinar, humanista e feminista do direito e das políticas
sociais. O problema de pesquisa, a princípio, se subdivide nas questões: 1. A política social de
abrigamento no DF atende ao propósito de proteger as mulheres e seus filhos sob risco grave
ou extremo de morte violenta? 2. O que dizem as práticas institucionais e a política social de
abrigamento para mulheres, a partir do estudo de caso da casa-abrigo do DF?
Em 2011, a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) produziu documento de
parametrização do acolhimento de mulheres, reconhecendo a necessidade de alternativas às
casas-abrigo, por meio da concessão de auxílios temporários e da criação de equipamentos
públicos de acolhimento de curta duração, apropriados também a outros tipos de violência,
além da doméstica e familiar, como a violência relacionada ao crime organizado, ao tráfico de
pessoas e aos fluxos migratórios.
Em 2007, foi instituído o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres. O programa orçamentário “Mulher, viver sem violência” garantia o repasse de
dotações para consolidação e ampliação da rede de atendimento, mediante transferências de
recursos aos Estados e Municípios. No Distrito Federal, em 2015, foi inaugurada a primeira
Casa da Mulher Brasileira, que nunca chegou a funcionar como esperado, pois um dos blocos
desde a inauguração esteve interditado. Nesse espaço, havia o projeto de funcionamento de
uma “Casa de Passagem”, com proposta de abrigamento temporário e emergencial. Até o
momento, no Distrito Federal, não existem as chamadas “casas de passagem” e existe apenas
uma casa-abrigo, com baixa procura pelas mulheres. Esse equipamento não atende mulheres
em situação de violência em decorrência de tráfico, refúgio/migração e criminalidade
organizada. Os resultados da pesquisa podem sugerir alternativas viáveis para ações públicas
mais eficientes de prevenção ao feminicídio, com respeito à dignidade das mulheres.
CONCLUSÕES
A pesquisa em andamento interroga a potência dos discursos de direitos humanos no
processo de mudanças culturais, políticas, econômicas e sociais em prol da emancipação
feminina e da redução da desigualdade de gênero, no contexto brasileiro de consolidação do
Estado Democrático. Os marcos legislativos internacionais e nacionais de proteção aos
direitos das mulheres mobilizaram instituições públicas e privadas para a criação de estruturas
para o enfrentamentoda violência de gênero. Ainda há um longo caminho a ser percorrido
para o planejamento e a efetivação de políticas sociais direcionadas a prevenir violações de
direitos,garantindo-se a autonomia dos corpos femininos e inserção plena das mulheres na
vida social e política.
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RESUMO
Neste trabalho analisamos o processo de implantação dos bancos de dados de perfis genéticos
com finalidade forense no Brasil. Apresentamos uma sucinta revisão bibliográfica sobre o
tema, destacando alguns trabalhos relacionados e a legislação específica. Elencamos um
conjunto de questões de investigação sobre o uso dos perfis genéticos com a finalidade
forense. Discutimos os limites da ética tradicional para dirimir conflitos decorrentes do
processo de transformação digital da sociedade e por fim, apresentamos a bioética de
intervenção como uma abordagem capaz deenfrentar os problemas emergentes da
implantação e uso dos bancos de dados de perfis genéticos, garantindoa guarda dosdireitos da
coletividade mas também respeitando o indivíduo e sua complexidade, resguardando o caráter
universal dos seus direitos.
Palavras-chave: genética forense, perfis genéticos, ética de intervenção, direitos humanos.
INTRODUÇÃO
Caracterizada por um domínio cada vez maior da técnica e da natureza, a sociedade
tecnocientífica percorre um caminho sinuoso, que, por vezes, parece levar a uma catástrofe,
não pelo fracasso, mas pelo sucesso excessivo. Eis o paradoxo da ética moderna(GIACOIA
JUNIOR, 1999).Se por um lado o domínio sobre a natureza proporcionado pela ciência trouxe
– e tem confirmado – a perspectiva de potencialização do bem estar dos indivíduos no
planeta, por outro, o deslumbrante êxito acaba por suscitar um processo de “refenização” das
organizações sociais e políticas a um progresso compulsório que, não raro, esbarra em
questõesdesrespeitosas aos direitos humanos (SCHIOCCHET, 2014).
Nesse contexto, a introdução e o incremento de tipagem de DNA permitiu o
conhecimento de avanços laboratoriais significativos que refletiram, também, na cientificação
policial(ERICSON; SHEARING, 1986; SANTOS; COSTA; RICHTER, 2017). Tem-se então,
como um dos desdobramentos desse processo, o estabelecimento dos bancos de dados de
perfis genéticos com finalidade forense.
Embora considerada como meio eficiente de resolução de crimes, dados os números
alcançados nos países onde vigora (ANSELMO; JACQUES, 2012), o benefícioforense

prometido pela identificação genética, recolha, utilização e conservação destes dados trazem
consigo implicações éticas no tocante à sua preservação(GARRIDO, 2010), assim como sobre
possíveis violações aos direitos do indivíduo submetido à coleta e ao armazenamento de seus
dados genéticos, assim como ao direito de terceiros envolvidos pelos vínculos de
consanguinidade.
Estabelecida dentro de um contexto de reconhecidas violações à dignidade da pessoa
humana e interessada diretamente na proteção dos direitos humanos, a bioética aparece como
ramo da ética aplicada capaz de lidar, por meio de uma abordagem interdisciplinar, com os
dilemas do homem tecnológico pautando-se na responsabilidade.
Este trabalho de investigação, de natureza exploratória,analisae discute, à luz da
literatura científica e do arcabouço legal, possíveisdilemas éticos decorrentesda implantação e
uso, para fins forenses, dos bancos de dados de perfis genéticos no Brasil.
REVISÃO DE LITERATURA
No Brasil, a edição da Lei nº 12.654/2012 (BRASIL, 2012)ofereceu a possibilidade
de coleta de perfil genético como forma de identificação criminal e, posteriormente editado o
Decreto Lei nº 7.950/2013(BRASIL, 2013), é instituído o Banco Nacional de Perfis Genéticos
(BNPG) assim como a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG). Tais
implementações justificam-se em três pilares, a saber: a conquista de uma justiça mais eficaz
e crível por meio das inovações tecnológicas e científicas; a necessidade de acompanhar as
tendências de investigação dos países centrais; e o bem-estar da coletividade(GARRIDO;
RODRIGUES, 2015; MACHADO, 2011).
Entretanto, na contramão do pretendido, tem-se discutido(MARQUES; ABDALLA,
2012; SCHIOCCHET, 2014; TAVARES; GARRIDO; SANTORO, 2016)a existência de
possíveis inconstitucionalidades na redação lei, suscitando dilemas éticos complexos passíveis
de reflexão, dentre os quais destacamos: (i)o caráter compulsório da coleta e do
armazenamento do material genético, a partir do qual o indivíduo tem sua privacidade
limitada, a integridade física contrariada, e o direito de não ser obrigado a produzir prova
contra si mitigado; (ii) a seletividade no monitoramento, fator questionável, e que, em alguma
medida, contribui para a perpetuação das diferenças, afirmando a necessidade de que alguns
indivíduos carecem de vigilância diferenciada (FOUCAULT, 2015; TAVARES; GARRIDO;
SANTORO, 2016).
Ante os dilemas éticos derivados das tecnologias emergentes, Hans Jonas(2006)
observa a insuficiência da ética tradicional em solucionar os novos conflitos do homem

tecnológico, uma vez que esta, com seus imperativos, não consegue pautar os limites da ação
e conter os poderes da tecnologia.Assim, a bioética de intervenção, que segundo (PAGANI et
al., 2007), “Trata-se de uma bioética comprometida com os direitos humanos, como caminho
para assegurar o respeito à dignidade inerente aos seres humanos e a proteção aos
vulneráveis", se apresenta como uma ética aplicada capaz de lidar com essas demandas
emergentes da implantação e uso dos bancos de dados de perfis genéticos no Brasil. Esta
visão é partilhada por (GARRAFA, 2009; GARRAFA; PORTO, 2002), considerando a
bioética de intervenção, capaz de assumir uma visão critica, politizada e interventiva, quando
aplicada a problemas no contexto dos países latino-americanos.
Além das violações, questiona-se a eficiência do Banco. Segundo (SCHIOCCHET,
2014),os crimes que abarcam a coleta compulsória de material genético representam uma
pequena fração dos crimes que assolam a nação e são representados, em sua maioria, por
crimes sexuais, onde cerca de 62,7% das vítimas conhecem seus agressores. Em
contrapartida, dados demonstram que a maioria da população carcerária brasileira é composta
por homens na faixa etária de 18 e 24 anos que em sua maioria praticaram crimes contra o
patrimônio, homens de cor não branca, sendo que, destes homens, 198.803 possuem ensino
fundamental incompleto expondo problemas crônicos graves não atacados pelo banco
genético.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A revisão de literatura aponta para a necessidade de aprofundamento na investigação
de diferentes temáticas, sejam elas centrais ou periféricas, correlacionadas ao tema.Acomeçar
sobre como a implementação fora feita,os modelos de referência usados e a eficiência e
eficácia do sistema diante da realidade brasileira.
Neste trabalho interessa-nos, em particular, analisar as questões relacionadas ao
usodos bancos de materiais genéticos para fins forensespautado na garantia da preservação da
dignidade humana e na busca de uma justiça crível e eficaz. Trata-se do desafio da
necessidadede harmonizar o interesse coletivo com os direitos do indivíduo. Neste sentido,
apresentamos algumas questões queemergiramda literatura investigada e para as quais não
foram apresentadas respostas de consenso. A denúncia de violações do texto constitucional e
de direitos fundamentais é pertinente? Em caso positivo, é possível conformar os bancos de
dados com a proteção dos direitos do indivíduo? Além da identificação por DNA, existe
tecnologia que ofereça benefícios similares, porém sendo menos invasiva? As questões de
seletividade do monitoramento perpetuam as diferenças e favorecem a estigmatização? Quais

seriam as implicações de um banco genético com dados de todos os brasileiros?
Em comum, as questões elencadas apresentam um dilema ético relacionado com a
transformação digital que impacta a sociedade atual. Assim, o BNPG e o RIBPG consolidamse como terreno fértil e carente de reflexões éticas complexas, onde a ética tradicional parece
insuficiente para dirimir os conflitos. Isto posto e dado o caráter das indagações levantadas, a
bioética de intervenção, ao que tudo indica, oferece os caminhos necessários para se avaliar os
bancos de dados nacionais de perfis genéticos, as peculiaridades de sua implantação no Brasil,
pontuar as especificidades e necessidades da seara criminal brasileira e garantir a efetivação
dos direitos humanos.
CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO
As discussões em torno dos bancos nacionais de perfis genéticos antecedem sua
implementação. Com os bancos já em funcionamento, questionamentos anteriores à sua
efetivação confirmaram-se pertinentes, vindo a somar com as novas indagações suscitadas
pela prática.
Assim sendo, a proposta da bioética de intervenção vem ao encontro do que se
entende como caminho adequado a traçar-se rumo a solução para um problema emergente,
não negligenciando a necessidade de atacar questões persistentes, buscando implementar e
efetivar normas que beneficiem a coletividade, mas que respeitem o indivíduo e sua
complexidade em razão do caráter universal dos seus direitos.
As questões elencadas na sessão RESULTADOS E DISCUSSÃOconstituem temas a
serem investigados em trabalhos posteriores.
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RESUMO
A presente resumo expandido e futuro artigo possuirá como objeto de estudo a análise das
questões afetas ao teletrabalho, com enfoque na ótica dos direitos humanos e as
consequências advindas dessa modalidade de labor na sociedade contemporânea,
especialmente no que tange ao “isolamento social” do teletrabalhador. Para isto, necessária se
faz uma abordagem inicial acerca de como é tratado o teletrabalho no país após sua
regulamentação no Brasil por meio da Reforma Trabalhista, ocorrida pela Lei n.º
13.467/2017, que introduziu os artigos 75-A a 75-E à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), e que passou a prever especificamente esta modalidade de labor. A partir daí, será
possível refletir acerca do tema objeto de pesquisa, qual seja, o isolamento do teletrabalhador
de sua convivência social e sindical: uma reflexão sob a ótica dos direitos humanos. O método
dedutivo será utilizado na análise crítica e construção do presente trabalho e a técnica de
pesquisa que se pretende adotar será a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Teletrabalho. Dignidade. Regulamentação. Proteção Jurídica.
INTRODUÇÃO
Ao se falar em teletrabalho, imediatamente se tem um sentimento de absoluta
contemporaneidade. Imaginar o labor sem fronteiras, conectado por notebooks e smartphones
cada vez mais potentes e facilitadores da atividade laboral é experimentar a sensação de que
se está vivendo no futuro antes nunca imaginado. Mas, ao contrário dessa percepção, o
teletrabalho é um fato social que, apesar de ser cada vez mais presente, não pode ser
entendido como algo criado nessa década, sequer nesse século. A doutrina nacional e
estrangeira aponta o início do teletrabalho ainda na década de 70. No Brasil, o primeiro passo
de uma regulação a respeito do tema foi dado pela Lei 12.551/2011, a qual se resumia a
equiparar o labor por meios telemáticos e informatizados de comando ao labor sob supervisão
pessoal e direta, através da alteração do texto do artigo 6º da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Todavia, em que pese a ausência de regulamentação expressa, no Brasil o
teletrabalho vinha se submetendo à legislação genérica.
Ocorre que o país passou por uma alteração legislativa específica que ficou

conhecida como “Reforma Trabalhista”. Essa alteração se deu por meio do Projeto de Lei
6.787/2016 e que posteriormente veio a ser aprovado, tornando-se a Lei 13.467/2017. Entre os
diversos temas de que tratou a lei em comento, está o teletrabalho e sua devida normatização,
por meio da inserção, na CLT, dos artigos 75-A a 75-E e o inciso III no já então existente
artigo 62. O artigo 75-B da CLT, que conceitua o teletrabalho, diz: Considera-se teletrabalho
a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a
utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se
constituam como trabalho externo.
Sendo assim estamos falando de atividades laborais que podem ser exercidas, em
locais diversos, como na própria residência do trabalhador contratado nesta modalidade. O
que se pretende, com o desenvolvimento do artigo, é trazer uma reflexão, do ponto de vista
dos direitos humanos, desses teletrabalhadores, no que diz respeito a falta de interação e
relacionamento com o “mundo externo”.
MATERIAIS E MÉTODOS
O método dedutivo será o utilizado na análise crítica e construção do presente
trabalho, buscando constantemente as publicações especializadas do tema no decorrer da
construção da resposta ao problema de pesquisa apresentado. A técnica de pesquisa a ser
adotada foi a pesquisa bibliográfica, utilizando-se como fonte de pesquisa os livros em
circulação, periódicos, revistas especializadas e eventuais estudos institucionais ou
governamentais, assim como os textos publicados em sites especializados na rede de internet.
No caso específico, alguma jurisprudência sobre o tema pôde ser analisada para referência
científica do pensamento dos tribunais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados encontrados no presente estudo foram obtidos por meio de uma revisão
bibliográfica dos principais doutrinadores nacionais e internacionais referentes a temática
objeto de estudo, qual seja, o isolamento do teletrabalhador de sua convivência social e
sindical: uma reflexão sob a ótica dos direitos humanos. A discussão estabelecida está
entorno das vantagens e desvantagens desses trabalhadores, no que diz respeito ao não
convívio social e laboral quando do exercício de suas atividades.
CONCLUSÕES

O teletrabalho surgiu no início da década de 70, mas foi a partir da década de 90,
com o advento da tecnologia, que esta modalidade de trabalho passou a se expandir e,
consequentemente, ser objeto de estudo do direito do trabalho. No Brasil, a legislação passou
a se preocupar com o trabalho realizado à distância e por meios telemáticos e informatizados a
partir de 2011. Mas foi somente em novembro de 2017, com a aprovação da Lei 13.467/2017
– denominada reforma trabalhista – que passou a existir uma legislação específica a respeito
do teletrabalho. A criação de um capítulo próprio na CLT para tratar a respeito do teletrabalho
exige um novo olhar sobre essa modalidade de fixação do labor, passando a se distinguir,
inclusive, do trabalho a distância. Sendo assim, conclui-se, ainda que objetivamente, que essa
modalidade de labor, qual seja, o teletrabalho, traz reflexos nos aspectos atinentes aos direitos
humanos das pessoas que a exercem.
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RESUMO
A questão de gênero incita grandes discussões desde que as mulheres saíram de seu
tradicional papel de cuidadora da família e relegadas exclusivamente doméstico e se tornaram
membros ativos da sociedade, alcançando o mercado de trabalho. Muitas foram as conquistas
sociais e jurídicas das mulheres durante os séculos XX e XXI, mas ainda não são suficientes
para oportunizar equitativamente as condições trabalhistas para ambos os gêneros. Por muito
tempo, os Estados firmaram e ainda firmam suas políticas de proteção da mulher apenas
promovendo direitos para trabalhadoras com responsabilidades familiares, como a licença
maternidade e a estabilidade durante e após a gestação, se esquecendo de que as
responsabilidades familiares também são deveres dos homens. Dessa forma, a presente
pesquisa tem como objetivo analisar a forma como o Direito do Trabalho coíbe a
discriminação baseada em gênero no mercado de trabalho, com o intuito de promover o
direito humano à igualdade de gênero, por meio de convenções da Organização Internacional
do Trabalho e de políticas públicas estatais. Propõe-se a reflexão da promoção da igualdade
de gênero no Direito do Trabalho por meio da adoção de dispositivo legal que possibilite o
compartilhamento entre mãe e pai do período de licença após nascimento de filho,
empregando a licença parental.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Trabalho e Família. Igualdade de Gênero. Licença
Parental.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem o objetivo de demonstrar a historicidade das leis
trabalhistas criadas para as mulheres a partir do momento que adentram no mercado de
trabalho. Deixaram a condição essencialmente “do lar”, em que toda responsabilidade dos
afazeres domésticos e criação dos filhos cabia exclusivamente a elas. De forma lenta e
gradativa foram inserindo-se em um mercado que era exclusivo do gênero masculino.
A entrada da mulher no ambiente de trabalho deu-se quase como continuidade do
trabalho do lar, o trabalho doméstico para terceiro remunerado. A igualdade tanto no mercado
de trabalho, quanto nas leis trabalhistas evoluiu lentamente mantendo por longo tempo a
desigualdade de gênero, que ainda perdura na atualidade.
Com o princípio da isonomia instituído na Carta Magna de 1988 e com as diversas
Convenções e Recomendações prolatadas pela Organização Internacional do Trabalho que

versam sobre a igualdade, a promoção da igualdade de gênero tornou-se mais relevante no
ordenamento jurídico pátrio. Mesmo assim, as leis trabalhistas continuam reforçando a
condição da mulher como a única responsável pelo lar e pela família.
Percebe-se, então, que a efetividade da igualdade de gênero entre homens e mulheres
no âmbito trabalhista, tanto no mercado de trabalho quanto no meio ambiente do trabalho, só
ocorrerá com a transformação dos papéis sociais exercidos por mulheres e homens diante do
trabalho remunerado e do trabalho referente às obrigações domésticas e às responsabilidades
familiares.
Desse modo, propõe-se que os direitos de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras
com responsabilidades familiares sejam igualmente garantidos, independente do gênero.
Tendo em vista que diante da família tanto a mãe quanto o pai são incumbidos da função de
zelar do desenvolvimento do menor.
Observando a doutrina portuguesa sobre a promoção dessa igualdade de gênero entre
mulheres e homens, apresenta-se a licença parental como uma política de equidade de direitos
trabalhistas e familiares e, ainda, como meio propositivo do Estado para acarretar a reflexão
sobre os papéis de gênero.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia proposta foi o método dedutivo.
O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, por meio consulta de artigos
que versam sobre a temática, de legislação internacional da Organização Internacional do
Trabalho, da legislação nacional e de legislação comparada portuguesa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A igualdade de gênero é um direito humano; é, também, um direito fundamental
consolidado na Constituição Federal brasileira de 1988 no rol de seu art. 5º. Historicamente,
entretanto, a mulher desempenhou papel única e exclusivamente em âmbito doméstico, no
seio familiar. Durante muitos séculos a mulher foi excluída da convivência social e,
consequentemente, do mercado de trabalho.Essa construção histórica alicerçou uma sociedade
fundamentalmente patriarcal, preservando valores machistas que relegou a mulher a um papel
secundário na sociedade.
Segundo Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, “a segunda metade do século
XX assistiu a um processo sem precedentes de mudanças na história do pensamento e da
técnica, que levaram a uma alteração pragmática no modo de se pensar a sociedade e suas

instituições” (MALUF, 2010, p. 25). Uma dessas alterações foi o fenômeno da urbanização
que acarretou o planejamento familiar, por meio deste processo, as famílias reduziram o
número de filhos, o que os aproximou dos pais, proporcionando um relacionamento estreito
entre os membros do grupo.
As mudanças econômicas também tiveram sua importância, uma vez que as
mulheres, antes concebidas apenas como mães e esposas, começaram a assumir papéis que
antes eram exercidos apenas pelos homens. Entraram no mercado de trabalho, começaram a
desempenhar função de provedoras e chefes de suas vidas e suas famílias.
Essas mudanças sociais foram acompanhadas pela criação de novos direitos que
passaram a estender-se à mulher, que passou a ser reconhecida como sujeito de direito. Além
de direitos estendidos ao gênero feminino, tornaram-se necessários direitos a sua proteção,
com o intuito de coibir a discriminação da mulher diante de uma sociedade ainda em transição
de um estágio unicamente machista e patriarcal para uma sociedade que oportuniza um espaço
feminino.
No âmbito trabalhista, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), desde a sua
criação, em 1919, se preocupou em abordar questões tanto para trabalhadores quanto para
trabalhadoras, sem estimular diferenças de gênero.
Desde a origem da OIT, a proteção do trabalho da mulher é tema de relevante em
suas Convenções. A Convenção número 03 (três) da Organização, por exemplo, prolatada no
ano de criação da Organização, já versava sobre o emprego da mulher antes e após o parto,
essa foi a primeira de muitas outras Convenções que objetivam a proteção da mulher no
mercado e no ambiente de trabalho.
Mesmo com direitos protetivos da mulher em âmbito trabalhista, a discriminação de
gênero permanecia (e ainda permanece) sendo um problema a ser incessantemente enfrentado
em diferentes esferas - tanto sob a égide social, quanto na esfera jurídica e, inclusive, dentro
direito trabalhista. Com isso, em 1979, foi promulgada pela Organização das Nações Unidas
(ONU), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher. Essa Convenção determina em seu primeiro artigo:
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 liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. (BRASIL, online,
2002)

O artigo 11 dessa Convenção ainda traz um rol de medidas que devem ser aplicadas

pelos Estados-Parte para a erradicação da discriminação da mulher na esfera do emprego.
Dentre essas ações, encontram-se a igualdade de remuneração entre homens e mulheres, a
concretização da licença maternidade, a criação da estabilidade gestacional e, entre outras, a
proibição da discriminação da mulher por motivo de casamento ou maternidade. Essa última
tratando, especificamente, das responsabilidades familiares.
Respeitando e protegendo o trabalho da mulher, com o decorrer dos anos, a própria
OIT compreendeu que o alcance da igualdade de gênero não correspondia em apenas garantir
direitos exclusivos femininos, como alguns dos direitos supracitados.
Diante desse impasse, a OIT prolatou nova Convenção que versava sobre a
promoção de igualdade de gênero: a Convenção 156 - Sobre a Igualdade de Oportunidades e
de Tratamento para Homens e Mulheres Trabalhadores: Trabalhadores com Encargos de
Família. O texto da Convenção ampara tanto mulheres quanto homens que possuem
responsabilidades familiares, não diferenciando o papel do homem e da mulher diante dessas
responsabilidades, como se depreende do seu artigo.
Toda essa Convenção sugere a alteração da visão tradicional dos papéis de mulheres
e de homens diante de suas obrigações familiares que são concomitantes às suas
responsabilidades como trabalhadores. Fomentando a igualdade de tratamento de ambos os
gêneros e, ainda, promovendo a concepção de que não é permitida a discriminação de
qualquer indivíduo trabalhador por motivos de precisar cumprir com as necessidades
familiares.
Apesar de tantas Convenções Internacionais trabalhistas que tratam da promoção da
igualdade de gênero entre homens e mulheres no mercado de trabalho, elas ainda não são
suficientemente eficazes. A igualdade ainda é um obstáculo para a garantia efetiva dos
direitos humanos da mulher em diferentes áreas de sua vida, pois a manutenção dos papéis
tradicionais que cada gênero exerce tradicionalmente na sociedade não promove a
observância da igualdade entre homens e mulheres no âmbito trabalhista.
Com o intuito de fomentar o direito humano à igualdade de gênero no direito
trabalhista brasileiro, sugere-se que o direito à licença maternidade não seja mais um direito
privativo da mulher e que o período da licença paternidade não tenha uma duração tão
reduzida, tendo em vista que as responsabilidades familiares devem ser igualmente exercidas
tanto pelo homem quando pela mulher. Promovendo, desse modo, um mercado e ambiente de
trabalho mais justo e igualitário para ambos os gêneros. Para tanto, propõe-se como solução
dessa problemática a adoção de uma licença parental, não apenas materna ou paterna.
A licença parental é um instituto que admite que após o cumprimento do período da

licença maternidade e/ou paternidade o pai ou a mãe consigam ter mais um período de licença
com objetivo de se dedicar aos cuidados da criança. Conforme a Recomendação sobre a
Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Homens e Mulheres Trabalhadores:
Trabalhadores com Encargos de Família (Recomendação 165, de 1981) da OIT.
As Notas da OIT número 06 sobre Trabalho e Família tratam das licenças como
forma de promover a igualdade de gênero para os trabalhadores com responsabilidades
familiares. Abordam como as licenças são importantes para que os indivíduos consigam
conciliar o trabalho remunerado e o trabalho doméstico e familiar não remunerado (OIT,
online, 2009) e listam algumas licenças importantes: a licença curta por motivo de
emergência, as licenças por motivo de doença em pessoa da família, a licença-paternidade, e,
ainda, confirmam a essencialidade da adoção da licença parental:
O direito à licença parental é uma estratégia importante de promoção da modificação
dos padrões comportamentais de homens e mulheres com relação à distribuição do
trabalho produtivo e reprodutivo e alimenta o debate em torno do reconhecimento
dos homens como sujeitos de direitos com relação ao exercício da paternidade e da
importância de seu papel no nascimento dos/das filhos/as. (OIT, online, 2009)

O que retoma, mais uma vez, a ideia de que a igualdade de gênero no âmbito
trabalhista apenas será alcançada a partir de uma mudança sociocultural do papel que homens
e mulheres desempenham com as responsabilidades familiares.
Diversas serão as mudanças que devem ocorrem juntamente da adoção dessa nova
modalidade de licença, por isso a importância observar como a licença parental foi inserida
em outros ornamentos jurídicos, compreendendo a forma como foi legislada e aplicada. O
modelo de licença parental aqui analisada é referente à legislação portuguesa, que adequou o
instituto em seu Código do Trabalho. A experiência vivenciada pelo ordenamento português
pode servir como exemplo de aplicação da licença parental para a reflexão e, talvez, uma
futura adoção pelo Estado brasileiro ao instituto.
Todos os direitos relativos à licença parental estão elencados entre os artigos 39 a 43
do Código do Trabalho português. O artigo 39 estabelece quais são as modalidades de licença
parental possíveis no Código, sendo elas: licença parental inicial; licença parental inicial
exclusiva da mãe; licença parental inicial a gozar pelo pai por impossibilidade da mãe; licença
parental exclusiva do pai. O rol do artigo deixa claro que a licença não representa uma
obrigatoriedade de compartilhamento entre pai e mãe, eles devem acordam sobre a forma
como vão proceder com o afastamento do trabalho devido ao nascimento da criança.
A licença parental representa um grande avanço legislativo para promover a
igualdade de gêneroa conquista da igualdade de gênero não ocorrerá apenas a partir de uma

alteração legislativa; mas, sim, de uma transformação do modo de pensar os papéis sociais de
homens e mulheres perante a sociedade e, principalmente, diante das responsabilidades
familiares incumbidas a cada um. A reforma legislativa no âmbito trabalhista portuguesa
ocorreu em 2009, mas ainda hoje, segundo campanha televisiva cujo objetivo é a maior
adesão dos homens a licença promovida pela Secretaria de Estado para Cidadania e Igualdade
de Portugal, em média apenas 27,5% dos homens usufruem do instituto da licença parental no
país.
Uma porcentagem baixa, mas que já representa um início para a transformação dos
papéis de gênero exercidos pelo homem e pela mulher quanto ao trabalho não remunerado,
referente às obrigações familiares. Promovendo, portanto, mesmo que ainda timidamente, a
promoção da igualdade de gênero no mercado e no ambiente de trabalho.
O Estado, entretanto, não pode ficar inerte diante dessa realidade, pois a igualdade é
um dos alicerces da proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e do Estado
Democrático de Direito, por isso a essencialidade de ações estatais propositivas de reflexão
sobre uma nova perspectiva sobre as responsabilidades familiares, como ocorre na introdução
do compartilhamento dos dias da licença parental.
CONCLUSÕES
É evidente que muitas foram as conquistam desde que a mulher começou a ocupar
lugares no mercado de trabalho, mas não foram suficientemente eficazes para concretizar a
igualdade de gêneros no Direito do Trabalho que ainda está muito distante de ser alcançada e
definitivamente consolidada no Brasil e em outros diversos locais do mundo. Isso ocorre
porque a igualdade é uma construção que vai além de normas jurídicas internas ou
internacionais, é consequência de uma transformação sociocultural. Para que no mercado de
trabalho as oportunidades sejam equitativas para todos os seres humanos, independente do
gênero, devem ser reformulados, primeiramente, os papéis sociais, domésticos e as
responsabilidades familiares de homens e mulheres devem ser revistas.
Para tanto, inúmeros são os direitos que preveem a proteção da mulher no ambiente
de trabalho, tanto pelas organizações internacionais quanto pela legislação nacional. É
perceptível, todavia, que essas garantias não são suficientes para equiparar homens e mulheres
nas relações trabalhistas, tendo em vista que a desigualdade ainda persiste, isso ocorre porque
não trata apenas de proteger as mulheres, mas colocá-las no mesmo patamar de oportunidades
e de atividades fora e dentro de casa.
Foi proposto, então, implementar a licença parental no Brasil, a exemplo da

experiência portuguesa com o instituto, para promover a igualdade de gênero no país. De
forma que as responsabilidades familiares dos pais e das mães sejam exercidas de forma
compartilhada. Objetivando, assim, a alteração da concepção de que a mulher é a única
encarregada dessa obrigação. Reformulando, também, a ideia de que a mulher é um fardo para
o empregador por precisar se ausentar do trabalho para cumprir com licença maternidade e ser
menos produtiva por causa de suas responsabilidades familiares.
Por óbvio, essa solução não é imediata, pois a igualdade é uma consequência de uma
mudança sociocultural. Essa medida, entretanto, é um meio do Estado promover,
juridicamente, o direito humano à igualdade de gênero e suscitar a reflexão dos papéis de
gênero arraigados na sociedade. Tornando natural a associação das responsabilidades
parentais tanto para pais quanto para mães, além de enraizar a premissa de que o empregador
ter empregados com responsabilidades familiares é natural e, principalmente, que é essencial
para a ordem social.
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RESUMO
Os jogos eletrônicos tornaram-se um fenômeno social integrante deste século, abrangendo
diversos setores sociais, níveis econômicos e faixas etárias, gerando influências na formação
de culturas, inversão de valores e contribuindo para o surgimento de novos formatos de
interação, controle e transformação social.O Ordenamento Pátrio, bem como o Estatuto da
Criança e do Adolescente, à luz da teoria da proteção integral, estabelecemo direito à
ludicidade e direciona a responsabilidade de garantir e preservar as prerrogativas – reservadas
ao menor – à família, à sociedade e ao próprio poder Público, de forma prioritária.Contudo,
frente ao descaso quanto à proteção integral do menor, o presente estudo visa discutir acerca
dos possíveis efeitos sociaisem razão deste fenômeno. O empenho familiar em salvaguardar a
integridade física e mental do menor é fator fundamental para a conservação de seus direitos,
dessa forma, é imprescindível o acompanhamento e o devido controle por parte dos
responsáveis, monitorando e limitando tanto o excessivo contato quanto a exposição destes a
conteúdosincompatíveis com sua condição.
Palavras-chave:Direitos Especiais;Jogos Eletrônicos Violentos; Conteúdo Inadequado;
Interação Social.
INTRODUÇÃO
A elevada presença de itens eletrônicos no cotidiano social ao longo dos tempos
causou relevantes mudanças no que tange às prioridades dos indivíduos, acarretando ainda,
influências na formação de culturas, inversão de valores, e o surgimento de novos formatos de
interação, controle e transformação social.
Referentemente à constituição dos valores sociais e morais da sociedade moderna,
percebe-se a influência da informação digital em diversos setores, a qual acarreta mudanças e
adaptações determinantes que caracterizam o cotidiano infantojuvenil como um “campo de
descobertas”, propiciando acesso a um “mundo virtual” paralelo à sua realidade.
Diante dessa condição de desenvolvimento em que a criança e o adolescente se
encontram, torna-se necessária a efetiva garantia da proteção integral estabelecida pela Lei nº
8.069/1990 –o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – haja vista a preocupação quanto
à inversão de valores em razão do crescente acesso infantojuvenil a conteúdos violentos

presentes em jogos eletrônicos, destacando a participação ativa da família, do Estado e da
sociedade neste processo.
Para tanto, realizou-se pesquisa qualitativa, com o objetivo de discutir acerca dos
possíveis efeitos sociais ante a negligência quanto aos direitos dos menores em relação ao
conteúdo ao qual têm acesso, destacando a inversão dos valores sociais, através de revisão
bibliográfica sobre temas já publicados e aparato legislativo brasileiro.
MATERIAIS E MÉTODOS
Opresente estudo utilizou-se de método dedutivo, técnica de pesquisa documentação
indireta, revisão bibliográfica de temas já publicados, de obras doutrinárias, bem como de
materiais e aparato legislativo disponíveis na internet, a fim de compreender as possíveis
implicações acarretadas pelo contato excessivo com a violência inserida em certos jogos
eletrônicos, considerando, em especial, o disposto no ECA.
RESULTADO E DISCUSSÃO
É fato que raciocinar acerca de violência, de modo geral, inclui a reunião de diversos
conceitos, influenciados por circunstâncias, histórico e meio social, a existência desta consiste
numa busca incessante em promover o equilíbrio de qualidades existentes, sem, contudo,
desconsiderar poder e violência como interdependes, tornando-se um subterfúgio utilizado
para alcançar a inclusão social (ARENDT, 2001, p. 44).
O evoluído desenvolvimento da comunicação, dos sistemas de informação e dos
jogos eletrônicos propiciou uma crescente dissociação entre a proximidade espacial e o
desempenho das funções consideradas de rotina (CASTELLS, 2008).Segundo dados já
publicados, 58% das crianças e adolescentes entre 09 e 17 anos praticam jogos não
conectados com outros jogadores, ao passo que 38% jogam conectados (CETIC.BR2018).
Acerca disso, os autores Armstrong e Casement (2001, p. 167), em sua obra “A
Criança e a Máquina”, fundamentam, os efeitos causados nas crianças sob a influência dos
jogos, os quais, segundo estes, podem prejudicar a educação destas e até mesmo ocasionar
problemas de saúde.
Ademais, referentemente à influência dos jogos eletrônicos violentos no aumento da
agressividade, nota-se excesso de simulações exibindo coações, ameaças, lesões corporais,
execuções, roubos, dentre outras condutas violentas, as quais são demonstradas de forma
positiva nos cenários dos jogos, sendo, inclusive, muitas vezes alcançada uma maior
pontuação conforme o número e nível dos comportamentos agressivos.

Neste contexto, cumpre ressaltar que as crianças e os adolescentes são protegidos
pela norma constitucional e pelo ECA, as quais garantem a proteção integral, estabelecendo a
necessidade de cuidados especiais a estes indivíduos, notadamente pelo estágio de
amadurecimento intelectual, físico e psíquico em que se encontram, condicionadas a proteção
dos três seguimentos: a família, o Estado e a sociedade.
Ainda acerca da dignidade pertinente ao menor, no que tange à definição de criança e
adolescente, nota-se certa importância destinada às fases do desenvolvimento destes, bem
como a peculiaridade presente na formação natural de suas personalidades, estando estas
completas a cada estágio de vida. (GOMES DA COSTA, 1992, p. 39).
No que tange à “dessensibilização” da criança ou adolescente diante de
circunstâncias violentas de maneira constante, percebe-se que, quanto maior o contato com a
violência através de imagens, vídeos e jogos, mais intensa será a falta de sensibilidade e a
banalização do valor da vida, podendo estimular a ocorrência de comportamentos agressivos,
haja vista que o menor “enxerga” a violência como algo normal e rotineiro, conforme material
elaborado pelo Laboratório de Estudos em Ética nos Meios Eletrônicos da Universidade
Presbiteriana Mackenzie-SP:
[...] a quantidade de cenas violentas intensifica o sentimento de medo e de
“dessensibilização” da criança diante da violência [...] O contato contínuo de uma
pessoa com a violência em games pode banalizar o valor da vida e de uma forma
mais grave, pode desencadear comportamentos agressivos contra si ou contra os
outros, já que “matar” um personagem passa a ser encarado como algo normal
(MACKENZIE, 2011)

Apesar disso, considerando o direito e a necessidade da prática de atividades lúdicas
pelos mais novos seres sociaisdisposto no ECA, vale ressaltar os possíveis benefícios
acarretados pelo acesso a jogos eletrônicos, tais como a elevação da interatividade entre os
jogadores, o conhecimento de novos assuntos, a assimilação de novas culturas, a formação de
habilidades estratégicas em diversos âmbitos, dentre outros.
Aliás, o ECAdelega poderes aos entes familiares e a sociedade, dispondo acerca do
compromisso de proteção aos menores, recebendo a incumbência de propiciar meios e
condições dignas para a formação destes, abordando acerca dos mecanismos de prevenção a
fim de garantir e assegurar o cumprimento dos direitos mencionados de forma prioritária, bem
como, a responsabilidade imposta, em caso de inobservância.
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos
da criança e do adolescente. Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a
informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que
respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Art. 73. A
inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa
física ou jurídica [...].

Contudo, apesar das diversas formas de prevenção, as quais possuem o papel de
direcionar e indicar uma conduta que corresponda às normas existentes, a fim de defender e
proteger a formação do menor, a sociedade, a família e o Estado devem atuar juntos, de forma
que a “situação de risco” não venha a ocorrer (GOMES DA COSTA, 1992).
Deve-se

considerar

que

a

liberdade

oferecida

pelos

jogos

eletrônicos,

consubstanciada pelo “mundo virtual” prejudicam a supervisão e o controle que deve ser
exercido pelos responsáveis, haja vista a falta de incentivo e conscientização acerca do tema,
corroborando para a manutenção de uma cultura voltada à aparente normalização quanto à
exposição do menor a conteúdos além do recomendado à sua faixa etária.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, em que pese à existência de diversos fatores que prejudicam a
proteção integral dos direitos infantojuvenis, acredita-se na existência de subterfúgios
auxiliadores do cumprimento dos ordenamentos, com a fim de inibir as consequências do
descaso em relação à omissão do cuidado para com o ideal desenvolvimento do ser em
formação, sendo evidente a necessidade de evitar o acesso dos menores à violência contida
nos jogos eletrônicos, em razão do descumprimento das normas e recomendações de proteção
integral destinadas a este fim.
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RESUMO
É evidente a importância que a administração Dilma Rousseff conferiu aos Direitos Humanos
das Mulheres, salvaguardando-os em discursos diplomáticos e em políticas domésticas. Desse
modo, pode-se afirmar que a promoção dos direitos humanos, um dos aspectos de política
internacional e de proteção internacional da pessoa humana, corroborou a projeção do Brasil
no cenário externo como um dos artífices da prerrogativa humanitária feminina.
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INTRODUÇÃO
Apesar de ainda não se ter findado a luta em favor da aquisição e da manutenção dos
direitos femininos, é longo o percurso até a consecução final desses.
Este texto busca tecer algumas reflexões sobre os direitos humanos, em especial
sobre os direitos das mulheres, identificando, em particular, alguns aspectos da atuação
política brasileira, em se considerando a conquista e a manutenção desses.
Essa reflexão intentada baseia-se em pesquisa exploratória e qualitativa,
considerando-se

o

corpus

teórico

pautado

pelos

discursos

do

Brasil

nas

SessionsoftheCommissiononthe Status ofWomen, na ONU, durante a administração da
presidente Dilma Rousseff.

MATERIAIS E MÉTODOS
.
Método empregado foi o de análise documental, por meio do qual, pensou atuação da
política externa brasileira no governo da Presidente Dilma Rousseff, em se tratando dos
discursos proferidos na ONU sobre a questão da mulher.
Os documentos analisados trata-se de fontes primárias, os quais podem ser
identificados como discursos proferidos em 2011 e 2016. Metodologicamente, fez esse

recorte, pois, ao longo do governo da presidente, houve outros discursos de mesma natureza
feitos em ocasiões semelhantes.
Assim sendo, dada a extensão dos discursos, objetivou trabalhar com o discurso
proferido em seu primeiro ano de governo (The fifty-fifthsessionoftheCommissiononthe
Status ofWomen) e no último ano (The sixtiethsessionoftheCommissiononthe Status
ofWomen).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nos estudos sobre os direitos das mulheres,em se tratando da história das
administrações presidenciais brasileira, é possível identificar o governo da Presidente Dilma
Rousseff, em contraposição aos antecessores, como um dos que privilegiou a questão
feminina em suas políticas doméstica e internacional, de modo especial.
Domesticamente, o Brasil tem sido um dos pioneiros no desenvolvimento de
mecanismos jurídicos capazes de coibir a violência de gênero, por exemplo, a Lei Maria da
Penha (Lei nº 11.340/2006) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015).
Internacionalmente, desde o ano de 2011 até os últimos dias de seu mandato, estando
à frente do Planalto, a Presidente vinha mantendo um compromisso ativo com o assunto
mulher. Há inúmeros exemplos que justificam essa perspectiva, políticas públicas, ações
governamentais oriundas de secretarias especiais; contudo, dada a gama de objetos para
vislumbre da promoção dos direitos humanos das mulheres, os discursos diplomáticos,
proferidos por representantes do Brasil na Commissiononthe Status ofWomen (CSW),
instrumento político e estratégico, criado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, em
1946, manifestamente representam o privilégio conferido ao tema.
CONCLUSÕES
É longo o percurso de luta em prol dos direitos humanos das mulheres, no que
tangencia a manutenção de seus direitos em contraposição à violência e opressão, a atenção
dispensada do governo Rousseff à causa da mulher ganhou notoriedade e foi discutido em
participações do Brasil na CDW, de 2011 a 2016. Por meio dessas participações e discursos,
em suma, é possível identificar elementos alusivos que confirmam a estruturação de uma
postura proativa e atinente à salvaguarda dos Direitos Humanos das Mulheres.
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RESUMO
Dentro do sistema interamericano de direitos humanos, há dois casos contra o Estado
brasileiro que ilustram de forma intrigante a relação de vida e morte através da interação entre
o indivíduo policial e o indivíduo negro: o caso Wallace de Almeida e Favela Nova Brasília.
Partindo desses dois acontecimentos, é possível traçar um paralelo entre os conceitos
utilizados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) com base na
Convenção Americana de Direitos Humanos e o conceito de necropolítica desenvolvido pelo
filósofo camaronês Achille Mbembe. A realidade brasileira de constante número de mortes de
pessoas negras, principalmente jovens, demonstra uma interpretação das possibilidades do
que é definido como “digno de viver ou de morrer” A dualidade entre o domínio da vida e da
morte a partir de uma estrutura de poder posiciona as forças policiais militares brasileiras de
um lado e a população negra de outro.
Palavras-chave: Direitos Humanos, Racismo, CIDH, Violência Policial, Necropolítica,
INTRODUÇÃO
O caso Wallace de Almeida diz respeito a denúncia apresentada à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em 2001, em que um jovem negro de 18 anos
foi assassinado por policiais militares no dia 13 de setembro de 1998 no Estado do Rio de
Janeiro, de forma extremamente arbitrária. A execução de Wallace não está relacionada
apenas a uma atitude policial indevida, mas a uma forma habitual da polícia abordar as
comunidades mais pobres (e consequentemente negras) e de identificar da sua forma quem
são os “bandidos”. A denúncia do caso foi feita pelo Centro de Justiça Global (CJG), pelo
Núcleo de Estudos Negros (NEN) e familiares em dezembro de 2001. Segundo a CIDH,
estão presentes no caso fatores raciais e sociais, uma vez que ilustra o quadro em que negros e
pobres são vítimas desse tipo de execuções extrajudiciais (OEA, 2009). No relatório de
admissibilidade e mérito feito pela Comissão, assinala que o Estado brasileiro violou em
prejuízo a pessoa de Wallace, os direitos à vida, à integridade, à igualdade, às garantias

judiciais e à proteção judicial de acordo com artigos da Convenção Americana de Direitos
Humanos.
Concomitante à situação de violência no caso acima, o caso Favela Nova Brasília
consistiu na existência de duas chacinas ocorridas em 1994 e 1995 na comunidade Nova
Brasília, no Complexo do Alemão, onde 26 jovens foram executados extrajudicialmente, além
de denúncia de tortura e estupros de três jovens do sexo feminino. O Centro pela Justiça e
Direito Internacional (CEJIL) e o Instituto de Estudos da Religião (Iser) peticionaram o caso
entre 1995 e 1996 à Comissão. Envolvendo não apenas mortes resultantes de operações
policiais, mas também casos de abuso sexual de diversas vítimas, a investigação se arrastou
durante anos. Em 2011, foi emitido o relatório de mérito da CIDH sobre o caso e em 2015,
depois de 15 anos tramitando na Comissão, o caso foi apresentado à Corte Interamericana de
Direitos Humanos atribuindo responsabilidade internacional ao Brasil. Embora o patamar
final desse caso tenha sido a partir de uma sentença da Corte IDH, a presente análise se
atentará principalmente ao processo do caso dentro do âmbito da Comissão, uma vez que a
discussão de mérito feita pela Comissão se baseou na discussão subsequente na cor.
Esses dois casos citados ilustram de forma transversal o cenário de violência e de
extermínio que ocorre nas favelas do Estado do Rio de Janeiro. Não sendo apenas uma
característica local, o Estado brasileiro possui um histórico de omitir justiça às vítimas
decorrentes de ações policiais. O processo de um caso em andamento dentro da CIDH traz
diversas possibilidades, não só de constrangimento internacional, mas também de
interpretação das dinâmicas sociais das violações de direitos humanos em um país. Dessa
forma, o principal objetivo da análise será buscar como a Comissão articula a interpretação
desses casos com a ideia de necropolítica e ainda, como esse cenário de violência policial é
parte de um projeto genocida contra pessoas negras por parte do Estado brasileiro.
O presente trabalho pretende utilizar como referencial teórico, a contribuição política
e filosófica de Achille Mbembe, em sua obra ‘Necropolítica’ para apresentar os elementos
que norteiam esse termo que estão relacionados com a interpretação de admissibilidade
exposta pela CIDH nos dois casos analisados. Mbembe utiliza o conceito de necropolítica
estreitamente ligado ao conceito de biopoder de Foucault, que se entende como a dominação
da vida de outro a partir do poder estabelecido (MBEMBE, 2011, p.20). Esse controle da vida
está relacionado ao poder de matar e de deixar viver, de forma que o biopoder funciona para
separar as pessoas que devem morrer daquelas que devem viver, ou seja, é uma divisão entre
vivos e mortos (Idem, p. 21).A tal divisão, portanto, entre vivos e mortos pode ser
exemplificada pela manifestação do racismo em que brancos detém esse poder de viver e

pessoas negras não tem. Dessa forma, a hierarquia racial atua como uma distribuição de poder
desigual entre uns e outros. Para o autor, a própria política de manifestação dessa hierarquia
racial está ligada com a política de morte (Idem, p.22). Nesse sentido,o racismo é interpretado
como um mecanismo que permite o exercício desse biopoder, conhecido como direito de
matar. O autor assevera ainda que o racismo é o próprio motor do princípio necropolítico
(MBEMBE, 2017, p.65). Tendo como base as noções de racismo, biopoder e necropolítica,
será estabelecido a relação com as interpretações da Comissão sobre os casos estudados.
MATERIAIS E MÉTODOS
O procedimento metodológico a ser utilizado será a análise documental dos relatórios
oficiais da CIDH sobre o caso Wallace de Almeida e Favela Nova Brasília, respectivamente.
Tendo em vista que a reflexão sobre os casos por parte da Comissão é pautada nos princípios
e direitos existentes na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 e demais
documentos do sistema de proteção, será feito também uma abordagem sobre os direitos que
foram violados em cada um dos casos. Além disso, os materiais sobre a temática produzidos
pela Comissão, sejam relatórios, audiências, posicionamento dos peticionários, entre outros,
será utilizado como válido para conteúdo.
A discussão da pesquisa se dará em torno de vários conceitos necessários para pautar
a questão do genocídio da população negra no Brasil. Entendemos que o genocídio é
caracterizado pela massiva investida contra os corpos negros, em especial no aumento do
número de jovens negros mortos. A categoria genocídio é reivindicada, principalmente por
sistematizar de forma alarmante o cenário de morte de indivíduos negros no país. Em dados
coletados pelo Atlas da Violência, em 2016, houve um aumento de 7,4% em relação ao ano
anterior de jovens mortos de forma violenta, e que 71,5% das pessoas assassinadas no país são
negras ou pardas, indicando que as mortes têm cor e idade (IPEA, 2018).
Tendo em vista que no arcabouço de mecanismos do direito internacional de direitos
humanos, a categoria genocídio é definida na Convenção Internacional para Prevenção e
Repressão do Crime de Genocídio de 1948 como:
“[...] os atos abaixo indicados, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um
grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como:
a) Assassinato de membros do grupo; b) Atentado grave à integridade física e mental de
membros do grupo; c) Submissão deliberada do grupo a condições de existência que
acarretarão a sua destruição física, total ou parcial; d) Medidas destinadas a impedir os
nascimentos no seio do grupo; e) Transferência forçada das crianças do grupo para outro
grupo”(CONVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME DE
GENOCÍDIO, 1948. p.2).

Dessa forma, a utilização do termo genocídio é uma escolha política e necessária
para enquadrar a situação da população negra no Brasil, uma vez que as características citadas
se enquadram nos dados apurados sobre esse segmento. Parte desse cenário está também
entrelaçado com a realidade da violência policial. A letalidade e violência policial se dirigem
de forma ostensiva a população negra, a criação de suspeição e criminalização de jovens
negros se encontra inerentemente associada ao racismo sistêmico, em que o controle social se
dá em instâncias formais e em suas instituições e agentes do Estado a exemplo as forças
policiais. De acordo com a Anistia Internacional (2015), as forças policiais brasileiras são as
mais letais do mundo com destaque para o fato de que entre 2005 e 2014, a polícia matou
5.132 pessoas na cidade do Rio de Janeiro quando em serviço.
Haverá a tentativa de traçar um paralelo entre esses conceitos a partir do referencial
da CIDH sobre as noções de genocídio e racismo, entendido de maneira como “a estreita
relação que existe entre racismo e discriminação e a maneira com que a invisibilização das
necessidades das pessoas afrodescendentes, somada a continuidade de estereótipos e
preconceitos” (OEA, 2011, p.62). Ainda que o primeiro caso na CIDH especificamente sobre
a discussão racial tenha sido o Caso Simone André Diniz, é crucial relacionar as perspectivas
do cenário de violência com o racismo existente no Brasil, tendo como norte os casos
citados.O caso Favela Nova Brasília, por exemplo, é um marco no que diz respeito à
responsabilização internacional do Brasil por crimes relacionados a violência policial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da presente pesquisa giram em torno dos paralelos construídos a partir
dos conceitos utilizados para exemplificar a necropolítica em atuação no Brasil. A categoria
racismo, já discutida no Relatório sobre a Situação das Pessoas Afrodescendentes nas
Américas divulgado pela CIDH em 2011, aparece relacionado com o sistema de justiça penal
no continente de forma que a Comissão considera que “a utilização da raça e da cor de pele
como fundamentos para estabelecer e graduar uma condenação penal se encontram proibidos
pelos instrumentos do sistema interamericano de proteção de direitos humanos” (OEA, 2011,
p. 11). Dessa forma, a Comissão, em concordância com os mecanismos internacionais no
combate à discriminação racial, ressalta a relação entre pobreza, raça e discriminação com os
obstáculos que as pessoas afrodescendentes enfrentam para exercer seus direitos e garantias
fundamentais.
As noções de práticas racistas identificadas nos casos estudados são avaliadas pelo
espectro da discriminação, especificamente a de raça e classe. Nos dois casos em estudo, os

relatórios produzidos pela Comissão Interamericana apontam padrões de racial profiling
(perfilamento racial) e brutalidade policial em comunidades pobres o que Amparo Alves
define como topografia da crueldade a
“Articulação entre raça, violência estatal, vulnerabilidade social e espaço urbano na
produção do que chamamos de geografia da morte(cf. Vargas & Amparo-Alves,
2009) ou,se o/a leitor/a preferir, padrões mórbidos de governança espacial”
(AMPARO-ALVES, 2011, p.92).

Em recentes relatórios e comunicados de imprensa a Comissão Interamericana de
direitos Humanos expressou a sua preocupação com a violência e letalidade policial e sua
intersecção com o racismo estrutural. A Comissão asseverou em diversas ocasiões que os
afrodescendentes nas Américas sofrem uma situação de discriminação estrutural, que se
evidencia nos indicadores sobre a pobreza, participação política, contato com o sistema de
justiça penal, etc (OEA, 2011).
CONCLUSÃO
Diante da análise a ser trabalhada, podemos concluir que a forma com que a CIDH
constrói os posicionamentos frente às denúncias e petições leva a um entendimento de um
padrão de gestão de mortes estruturalmente fundamentado. No entanto, o reconhecimento de
uma necropolítica, enquanto formação de um Estado de terror racialmente e historicamente
demarcado, que gere mortes, parece não ser identificado pela Comissão. A categoria do
genocídio, que está estreitamente ligada com a realidade dos dois casos estudados, não é
expressamente utilizada por carregar uma conotação política que estaria ligada com a noção
formal de genocídio para o direito internacional de direitos humanos. O extermínio pela
violência policial nos casos demonstra que ainda há um longo caminho para o sistema
interamericano tratar da questão racial no Brasil de forma mais incisiva em relação às mortes
da população negra.
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RESUMO
O objetivo da presente comunicação tem por finalidade demonstrar a importância do cuidado
em liberdade das pessoas com sofrimento psíquico, uma vez que a institucionalização da
assistência psiquiátrica não possibilita a efetivação dos direitos e garantias fundamentais desse
grupo vulnerável socialmente. Em sentido contrário aos hospitais psiquiátricos que reforçam
o estigma social do sujeito em situação de vulnerabilidade, além de impedirem o
desenvolvimento de capacidades e habilidades para o convívio sociopolítico.Sob a égide da
Luta Antimanicomial e com o advento da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/01) ao
ter como prioridade o recurso extra-hospitalar como locusde cuidado, o que tem se buscadoé o
tratamento no espaço comunitário, fundamentado na reinserção social como diretriz
norteadora das ações e serviços em saúde mental. Portanto, as políticas públicas do Estado
devem ser pensadas a partir do modelo de atenção comunitária, no qual as equipes
multiprofissionais, concomitantemente com os usuários dos serviços em saúde mental e sua
família estabelecem o projeto terapêutico, ao considerar a singularidade existencial de cada
pessoa. Somado a isso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) ao
determinar a proteção da pessoa com deficiência contra toda forma de negligência,
discriminação, violência, tortura, opressão e tratamento desumano ou degradante, reforçou
politicamente a intenção do Estado e, portanto, vinculou todos os entes da federação no
compromisso de cuidado humanitário dessas pessoas. Nesse contexto da problemática, o
desafio consiste em apresentar ações que permitam a garantia da reinserção social dessas
pessoas no convívio da comunidade política.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Saúde Mental. Desinstitucionalização. Reinserção
Social.
INTRODUÇÃO
A institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorreu a partir da
Constituição Federal de 1988 que apresentou, por meio da garantia ao acesso universal,
gratuito e público à saúde, um matriciamento de cuidados que determinou o envolvimento do
Estado e da sociedade civil para promoção da saúde pública no Brasil.
Durante a década de 1990, dada a ênfase da participação do Movimento Nacional da

Luta Antimanicomial no campo social e, por outro lado, sob o aspecto institucional as
discussões legislativas sobre o processo da Reforma Psiquiátrica, em 2001, foi promulgada a
Lei Antimanicomial na experiência brasileira, pós-ditatura militar com advento da abertura
política.
Essa lei tem a finalidade de valorizar as ações extramuros envolvendo principalmente
a família no tratamento. A família antes era afastada da pessoa considerada “doente”, por se
considerar que poderia ser ela a razão circunstancial da perturbação mental, atualmente, com a
desinstitucionalização, tem o papel de protagonista no cuidado das pessoas com sofrimento
psíquico, juntamente com a sociedade. (BESSA E WAIDMAN, 2013)
Assim como explicita Gambatto e Silva (2017, p. 25-33), a partir da Reforma
Psiquiátrica no Brasil, a desinstitucionalização não se restringe à simples substituição de
modelos de tratamentos dentro do hospital, envolve também questões socioculturais, há um
deslocamento das práticas psiquiátricas clássicas para práticas de cuidado realizadas na
comunidade e mais especificamente a família. A partir desse contexto e considerando à
desinstitucionalização das pessoas com sofrimento psíquico, garantir o direito de reinserção
social perpassa necessariamente às ações afirmativas do Estado, sobretudo para fomentar a
igualdade material.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia tem caráter hipotético-dedutivo, bem como descritivo, teórico e
analítico, a partir das fontes de pesquisas em documentos legislativos, jurisprudências,
compêndios, livros, artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em sede preliminar, os resultados dessa investigação apontam que o Estado tem o
compromisso constitucional em promover e assegurar por meio de políticas públicas a
acessibilidade do cuidado em saúde mental de modo comunitário e que também compreenda
as assistências previdenciária e social.
As quatro Conferências Nacionais de Saúde Mental (CNSM) foram um marco
importante para demonstrar que esses modelos hospitalocêntricos supracitados, já se
encontravam ineficazes para os usuários, bem como para a sociedade, pois violavam diversos
direitos e garantias fundamentais desde a década de 1980.
A desinstitucionalização é capaz de proporcionar a reinserção dos sujeitos na família
e na sociedade e promover o acesso aos direitos fundamentais constitucionalmente afirmados,

como vida, saúde, educação, assistência social, transporte, moradia, lazer dentre outros
previsto no art. 6º, caput da CRFB/88.
CONCLUSÕES
Com base nas Conferências Nacionais de Saúde Mental (CNSM), a Reforma
Psiquiátrica brasileira com o advento da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/01) e da
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15),possibilitam novas
nuances e caminhos para assegurar com mais eficácia e eficiência os direitos da pessoa com
deficiência, inclusive as pessoas com sofrimento psíquico. Uma vez reconhecida a dignidade
humana e a liberdade como princípios e garantias dispostos na Constituição Federal de 1988,
a assistência em saúde mental passou a ter como objetivo maior, a reinserção social do
paciente e isso deve se dar preferencialmente em meio aberto (CAETANO, 2018), visando à
inclusão comunitária, por meio também da economia social e solidária.
É permitir que a pessoa com sofrimento psíquico tenha participação plena e efetiva
em todos os setores da sociedade, através de políticas públicas implementadas pelo Poder
Executivo em todas as esferas governamentais e da sensibilização dos cidadãos, que a pessoa
com deficiência, assim como as demais, é um indivíduo com capacidade de desenvolver suas
habilidades e sobretudo, sujeito de direitos.
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RESUMO
O presente resumo tem como objetivo analisar sob que aspectos a sociedade brasileira
patriarcal reflete no aumento da criminalidade feminina e no encarceramento de mulheres.
Para tanto, a pesquisa busca contextualizar como surgiu o patriarcado ao longo da história e
qual a sua interferênciana vida das mulheres, principalmente aquelas etiquetadas por
marcadores sociais de gênero, raça, classe e etnia. Partindo dos pressupostos da Criminologia,
a pesquisa irá abordar a criminalidade feminina enquanto elemento socialmente construído,
demonstrando, sob uma perspectiva de gênero, que a justiça penal é seletiva e patriarcal. Será
demonstrado ainda, através de estatísticas, que os direitos e garantias assegurados às mulheres
presas são inefetivos. A pesquisa terá como base de estudo a Sociologia, a Criminologia e a
Criminologia Crítica. Optou-se pelo método dialético e,para levantamento de dados, foi
utilizado o exploratório de base qualitativa, com base no Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres, 2ª edição, publicado em 2018 que
contempla o crescimento populacional feminino entre o período de 2000 a 2016.
Palavras-chave: justiça criminal, mulheres, seletividade, encarceramento.
INTRODUÇÃO
A criminalidade feminina, embora tenha crescido demasiadamente nas últimas
décadas, é muito pouco explorada pela comunidade científica, isso em razão da população
carcerária feminina, apesar da ascensão, sermuito pequena quando comparada com a
masculina. Por essa razão, há uma necessidade urgente de contextualizar e analisar a inserção
da mulher no crime sob seus aspectos sociais e empíricos, a fim de tornar mais visíveis as
necessidades e direitos das mulheres encarceradas.
A ascensão do cárcere feminino é fruto de uma justiça criminal que julga, sob a
perspectiva de gênero, de forma estereotipada e rotula as condutas femininas. Analisando,
portanto, o patriarcado e as transformações sociais decorrentes do capitalismo, pode-se
verificar que a maioria das mulheres que cometeram crimes fazem parte de ambientes
hierárquicos, sujeitas às mais variadas formas de violência, inseridas na maternidade precoce,
filhas de mães violentadas e, na maioria dos casos, de pais ausentes e/ou desconhecidos, de
baixa escolaridade, empregadas domésticas e que constituem a principal fonte de renda da

família.
Oambiente violento e patriarcal reproduz as condições necessárias para a inserção da
mulher no crime, pois é fruto do instrumento de controle capitalista, em que “o poder é
macho, branco e, de preferência, heterossexual” (SAFFIOTI, 2005, p. 31).
Para desenvolvimento da pesquisa, serão utilizados dados colhidos peloINFOPEN
Mulheres 2ª edição, publicado em 2018 pelo Ministério da Justiça, em que há uma
comparação entre a população carcerária de 2000 a 2016 e que vai ajudar a traçarquais os
principais fatores que estão contribuindo para a ascensão desenfreada da criminalidade
feminina e por que os poucos espaços carcerários femininos estão tão abarrotados e
esquecidos dos olhares humanos.
REVISÃO DE LITERATURA
Inicialmente, é importante identificar que o elemento família, que, etimologicamente
do latim, significa “grupo doméstico ou o conjunto das propriedades de alguém”, foi
primeiramente formulado pelos romanos, em que todos os componentes eram chefiados por
um homem que exercia poder absoluto sobre a vida dos demais membros, sendo eles a
mulher, os filhos e os escravos.
Esse poder ilimitado exercido pelos homens perante a unidade família constitui o
patriarcado, que surge no momento em que o matrimônio passa a ser monogâmico.Sob esse
marco histórico, Engels (p. 54-55) explica:
A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a
procriação dos filhos (...) O primeiro antagonismo de classes que apareceu na
história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher na
monogamia; e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo
masculino. A monogamia foi um grande processo histórico(...), mas, (...) cada
progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e o
desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e repressão de outros. É a
forma celular da sociedade civilizada (...).

O patriarcado ganha força com a instituição da monogamia na sociedade, pois
constitui instrumento forte de dominação social e econômica na medida em que somente os
filhos homens herdavam do pai o patrimônio, perpetuando, assim, a relação de poder
masculina em detrimento da mulher.
Com a implementação do capitalismo, o patriarcado, enquanto instrumento de poder,
solidificou-se e perdura até os dias atuais. Nele, as mulheres constituem mecanismos de
reprodução com funções pré-determinadas, consideradas materialmente secundárias.
O sistema de justiça criminal brasileiro é reflexo do patriarcado, na medida em que é
excludente, discriminatório e seletivo, que penaliza e encarcera mulheres negras e pobres com

base na afirmação dos estereótipos e ideários sociais e teorias do senso comum, que é
patriarcal e se fundamenta, na maioria das vezes, em aspectos morais – e não fáticos – para
valorar as condutas, assim como pensavao jurista Jean Bodin: “as mulheres – diante dos
tribunais – são sempre menos críveis que os homens”14.
Dessa forma, a seletividade do sistema de justiça criminal evidencia que em países
capitalistas como o Brasil, a criminalidade é uma realidade ontológica e não um elemento
socialmente construído.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa juntamente com os dados colhidos pelo INFOPEN Mulheres - 2ª edição,
comprovam que as mulheres presas são retrato da seletividade da justiça criminal.Foi
observado que, em números gerais, em 2016, a população carcerária feminina brasileira
(presas provisórias e definitivas) era de 42.355 distribuídas em estabelecimentos prisionais e
de custódia da Administração Pública, colocando o Brasil no 4º lugar no ranking mundial de
países que possuem a maior população carcerária feminina, ficando atrás dos Estados Unidos,
China e Rússia.
E é justamente essa predileção estatal em sempre reprimir tipos específicos de crimes
que forma o constructo social e que traça o perfil das presidiárias brasileiras, em que: 27%
tem idade entre 18 e 24 anos, 62% das mulheres presas são negras (embora a informação
sobre raça, cor e etnia estivesse disponível apenas para 72% da população carcerária feminina
brasileira), apenas 15% das mulheres presas concluíram o ensino fundamental (dado obtido
referente a apenas 73% das presidiárias) e 62% do grupo de presas são solteiras (apesar de
esse dado ter sido colhido somente entre 62% do total de mulheres privadas de liberdade)15.
Através desses dados e da pesquisa bibliográfica, verifica-se, portanto, que as
mulheres entram no mundo do crime especialmente por questões financeiras, dependência
econômica e dependência afetiva. Esses elementos são reflexos do patriarcado intrínseco na
sociedade, que além de reproduzir a divisão sexual do trabalho, retira das mulheres as
condições objetivas de se autodeterminarem enquanto sujeito detentora de direitos.
CONCLUSÕES
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As funções socialmente determinadas às mulheres, fundamentadas na ideologia do
patriarcado, desde os primórdios da construção da unidade família, anularam a construção
social da mulher, tornando-a invisível no contexto social.
Embora as mulheres tenham conquistado muitos direitos ao longo da história, muitos
são os estigmas, sob uma perspectiva de gênero, a serem vencidos, principalmente no que diz
respeito à criminalidade feminina.
O patriarcado, aliado ao capitalismo, enquanto viés ideológico de dominação,
permanece enraizado na sociedade e faz com que o homem esteja sempre ocupando lugar de
privilégio em detrimento da mulher, tornando-a sujeito vulnerável das mais variadas formas
de exploração, desde a divisão sexual do trabalho à seletividade da justiça criminal, que julga
de forma discriminatória as mulheres, pautada em estereótipos de gênero.
Nesse sentido, verificou-se que as interferências do patriarcado contribuem na
ascensão da população carcerária feminina, o que torna necessário que as questões de gênero
referentes ao sistema carcerário sejam tratadas com prioridade, tendo em vista os efeitos
negativos que decorrem do aumento da criminalidade feminina no Brasil.
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EIXO 3. ALTERIDADE, ESTIGMA E EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
Ementa descritiva: buscando-se contribuir para formação de profissionais e docentes
de diversas áreas, a discussão desta linha de pesquisa terá como foco a educação
formal e a não-formal no campo dos direitos humanos. Neste sentido, são objeto de
análise do EIXO 3: (A) a questão das metodologias do ensino/aprendizagem no
campo dos direitos humanos, a fim de se investigar e discutir a interdisciplinaridade
e a transversalidade de conteúdos levando-se em consideração o ambiente escolar,
mas também ambientes não formais de educação; (B) a questão de gênero, do corpo e
da sexualidade que se interpõe nas diversas ações profissionais, de modo que se
importa analisar e discutir tais práticas à luz de conceitos da ética, tais
comodiversidade, alteridade, respeito, responsabilidade; (C) o problema da tutela
profissional em relação
a grupos/pessoas consideradas incapazes de
autodeterminação – como é o caso de crianças, deficientes, pacientes terminais,
dependentes químicos, populações indígenas etc. –, nestas situações de diferenças
óbvias entre os sujeitos cabe discutir temas como o estigma, o preconceito, a
alteridade, o reconhecimento da/o outra/o e o exercício da cidadania.
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RESUMO
No presente artigo desenvolvemos uma análise das retrancas das notícias e reportagens sobre
violência contra as mulheres publicadas no Jornal Diário da Manhã, no período de 2016 e
2017. As Retrancas são palavras ou expressões que identificam o assunto ou tema a ser
reportado, e funcionam como uma espécie de descritores. Este artigo deriva de uma pesquisa
desenvolvida FIC/UFG16 intitulada “A culpabilização das mulheres nas narrativas sobre
violência de gênero nos boletins de ocorrência e nos jornais diários de Goiânia”. O objetivo
geral do estudo é identificar o destaque atribuído à chamada das matérias e o conteúdo das
retrancas e, a partir desse ponto compreender a representação da violência de gênero no
jornalismo goiano. Para tanto, utilizou-se a metodologia de análise de conteúdo, a partir de
uma categorização das retrancas, buscando analisar se o modo discursivo utilizado contribui
para a reprodução de uma sociedade desigual e sexista, que tem a violência contra mulher,
como uma ação naturalmente indissociável da sua cultura de punir, típicas da estrutura social
patriarcal. Concluímos por meio da análise de conteúdo, que as retrancas mantêm marcas
ideológicas de opressão, contribuindo para a construção de uma visão de grupo inferiorizado,
que naturaliza a cultura patriarcal em que a mulher é propriedade do homem, podendo dispor
de seu corpo e de sua vida. Acrescente-se que a mídia impressa analisada, não aborda a
violência contra mulher de tal maneira que permita um conhecimento do fenômeno da
violência de gênero em suas retrancas, quanto à violação de Direitos Humanos das Mulheres.
Palavras-chave: direitos humanos das mulheres; violência contra a mulher; jornal Diário da
Manhã; comunicação e cidadania.
INTRODUÇÃO
Neste trabalho são verificadas as questões de gênero a partir da análise de conteúdo
de vinte e oito retrancas em notícias de violência contra mulher, veiculadas no Jornal O
Diário da Manhã do Estado de Goiás no período de 2016 a 2017. Desse modo, objetivou-se
aferir a relação entre esses vocábulos publicados pelas retrancas do jornal, com a opressão e a
16 Grupo de pesquisa Benedita Tatu. Integrantes: Ana Paula de Castro Neves - Integrante / ANGELITA PEREIRA DE
LIMA - Coordenador / Rakell Dhamarys Moreira - Integrante / / Anna Carolina Mendes Ramos - Integrante / Dayane Silva
Borges - Integrante / Natália Moura de Loiola - Integrante / Mayana Paula de Souza Santos - Integrante / Elisângela Gomes Integrante / Aldevina Maria dos Santos - Integrante / Rayani Mariano dos Santos - Integrante / / Beatriz Oliveira - Integrante /
Elisama Ximenes - Integrante / Maryana Souza - Integrante.

violência contra a mulher, como elementos reprodutores da desigualdade entre os gêneros.
As retrancas, no jargão jornalístico, são os descritores formados por palavras ou
expressões que aparecem nos meios impressos, antes da manchete principal. Sua função é
nomear e definir a natureza do assunto ou tema que é abordado por aquela notícia ou
reportagem. As retrancas são a primeira focalização da abordagem da notícia e revelam o tom
do tratamento e da linguagem do tema.
Por essa razão, o objetivo geral é compreender a representação que tais referências
dão à violência contra a mulher como violência de gênero, e a partir desse ponto compreender
também, a importância e os destaques atribuídos à identificação das notícias nos conteúdos
dessas retrancas.
Cabe aludir que, a pesquisa em tela justifica-se pelo potencial dos meios de
comunicação de influenciar a opinião pública como agentes sociais. Portanto, as escolhas das
expressões por meio das informações jornalísticas, assumem força política, podendo favorecer
ou não a desigualdade de gênero, bem como a invisibilização da mulher em situações de
violência, incentivando, por esta via, o preconceito, a discriminação e a manutenção de
comportamentos machistas e violentos contra as mesmas.
Este artigo deriva de uma pesquisa desenvolvida FIC/UFG intitulada “A
culpabilização das mulheres nas narrativas sobre violência de gênero nos boletins de
ocorrência e nos jornais diários de Goiânia” e parte do pressuposto de que o tratamento
linguístico dispensado pelo referido veículo às notícias de violência contra a mulher reflete
descuido com o campo de percepção de tal violência como oriunda da desigualdade, do
sexismo e do machismo, assim como revela certo descaso às questões de gênero que envolve
o tema.
Utilizou-se a metodologia de análise de conteúdo, para, a partir de uma categorização
das retrancas, analisar se o modo discursivo utilizado contribui para a reprodução de uma
sociedade desigual e sexista, que tem a violência contra mulher como uma ação naturalmente
indissociável da sua cultura de punir, típicas da estrutura social patriarcal, que inferioriza a
mulher na sua condição de gênero.

E, por fim, buscou articular os resultados com as

categorias de gênero e dos Direitos Humanos das Mulheres para posicionar a leitura dos
dados no campo teórico metodológico da comunicação, educação e cidadania.
MATERIAIS E MÉTODOS
A Análise de Conteúdo (AC) é uma técnica de pesquisa apropriada para o estudo das
comunicações porque permite acessar conteúdos manifestos (explícitos) e latentes

(simbólicos) nas notícias e reportagens. Para Gomes Campos (2004), apud Franco, a razão se
ser da AC é produzir inferências sobre o texto objetivo.
A Análise de conteúdo, em geral, pressupõe três fases: pré-exploração dos
conteúdos; seleção; seleção das unidades de análise; e categorização analítica.
O desenvolvimento deste trabalho, ora apresentado, baseou-se empiricamente no
levantamento documental de todos os exemplares do Jornal Diário da Manhã, no estado de
Goiás, de 2017 e 2018. Após leitura, foram encontradas e selecionadas 28 (vinte e oito)
notícias ou reportagens, sendo uma delas suíte17, sobre violência contra a mulher.
Após essa quantificação, iniciou-se a abordagem qualitativa,em que se utilizou o
método da análise de conteúdo das retrancas, para a identificação da palavra/termo/vocábulo,
responsável por definir o assunto da notícia relacionada à violência, objeto empírico deste
estudo. Verificou-se, então, que a edição jornalística destinou os seguintes descritores às
retrancas: “Crime”, 08; “Violência”, 08; “Cidade”, 05 “Justiça”, 02; “Factual”, 01; “Semana
da mulher”, 01; N. I. 02.
Por fim, os dados foram sistematizados e analisados, em diálogo com literatura
referencial do padrão narrativo das categorias de gênero, e os Direitos Humanos das
Mulheres.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O levantamento e análise quantitativa das expressões por meio das notícias
jornalísticas no Jornal O Diário da Manhã, objeto empírico deste trabalho, apontou que
foram publicadas 27 matérias e uma suíte sobre a violência de gênero contra as mulheres no
período de dois anos, sendo que no ano de 2016 houve 11 (onze) mais uma suíte, e no ano de
2017 houve 16 (dezesseis) publicações sobre violência contra mulher.
Os casos de violência contra mulher representada na mídia impressa do jornal O
Diário da Manhã no período citado, apresentou incidência de crimes como: estupro,
feminicídio, lesão corporal, crimes sexuais, cárcere privado, tortura, violência psicológica,
ameaça. Conforme foi verificado na análise, a incidência maior de crimes foi o feminicídio e
o estupro, sendo que as vítimas foram mulheres de diferentes faixas etárias e níveis sociais.
Ainda nos casos verificados, nota-se que os crimes praticados contra mulheres
entram na pauta dos jornais, mesmo quando o ato é violento e perpetrado com crueldade, a
retranca destaca com o nome da cidade, violência, criminalidade, crime, justiça. Neste
17Em jornalismo é uma reportagem que explora os desdobramentos ou a sequência dos fatos noticiados pela edição anterior.

contexto, pode-se perceber para os altos índices de violência de gênero no Estado de Goiás,
todavia, as informações nas retrancas publicadas no Jornal citado, tenderam a
superficialidade, sem aprofundamento ou contextualização a questão social da violência de
gênero.
Desse modo, apregoa-se que alguns fenômenos da reprodução cultural que por
vezes contribuem para opressão de gênero, são corriqueiramente disseminados pela mídia
impressa, como no caso das retrancas, que por tais expressões nas notícias, contribuem para
legitimação de comportamentos agressivos, que se dá a partir do reforço de estereótipos, bem
como o padrão do pensamento machista, como normal e aceitável pela sociedade.
CONCLUSÕES
O principal objetivo que orientou este trabalho foi analisar a representação da
violência de gênero por meio da leitura das retrancas do Jornal impresso O Diário da
Manhã

do

Estado

de

Goiás.

Assim,

pretendeu-se

não

só

conhecer

as

palavras/termos/vocábulos usados para definir o assunto da matéria – retranca -, como
também avaliar a importância que o jornal impresso vem atribuindo no decorrer dos anos, a
violência contra as mulheres.
Buscou ainda, por meio desse trabalho, refletir sobre o papel dos veículos de
comunicação nas questões sociais junto aos seus leitores. Para tanto, tomou-se como
pressuposto que as retrancas das notícias relacionadas à violência contra mulher do Jornal
analisado, privilegia o sensacionalismo ao citar o acontecido, em sua maioria, como meros
atos de violência, de crime qualquer, até mesmo o nome da cidade recebeu maior destaque
para chamar a atenção do leitor, do que a gravidade em si, reforçando a banalização da
violência de gênero como algo corriqueiro, o que em nada contribui para despertar no
público uma reflexão sobre a informação que a notícia aborda, ou alertar sobre as
necessidades para reduzir os índices de violência de gênero contra mulher.
Cabe aludir que a pesquisa em tela justifica-se pela capacidade que os meios de
comunicação têm de influenciar a opinião pública como agentes sociais, portanto, as escolhas
das expressões por meio das retrancas jornalísticas, podem favorecer simbolismos que
mantêm as marcas da desigualdade de gênero, incentivando o preconceito, a discriminação e a
inferioridade da mulher, reduzindo à condição de mero objeto, contribuindo para manutenção
de comportamentos machistas e violentos.
Por fim pode-se concluir que,que as retrancas das coberturas jornalísticas feitas pela

mídia escrita do jornal O Diário da Manhã, revelou-se deficitária no seu papel pedagógico, ao
naturalizar e banalizar a violência de gênero como mero acaso, contribuindo para a
sustentação de uma cultura patriarcal, em que a mulher é propriedade do homem, e esse tem o
direito de dispor do seu corpo, da sua vida, como bem entender.
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RESUMO
Repensar o ensino de química na Educação em Direitos Humanos é possibilitar para os alunos
valores humanizados de uma sociedade igualitária nos direitos e plural nas diversidades, por
isso este trabalho visa proporcionar uma reflexão no ensino desta ciência para questões
sociais-políticos-culturais afim de promover uma educação que transfigure o modelo
tradicional estabelecido, uma vez que atransgressão e o empoderamento promove o lúdico na
visibilidade social individual ou coletiva dos indivíduos. O prazer, a arte, a luta e os direitos
são as vertebras deste trabalho e que este formato de Educação possa despertar em nós
aconfiança de uma sociedade equidosa.
Palavras-chave: equidade, resistência, empoderamento
INTRODUÇÃO
O Brasil foi signatário da Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH),
desde 1948, data em que ela foi constituída na assembleia geral da ONU. Contudo não é
difícil ver o quão longe estamos de uma formação social que respeite as diversidades em
qualquer âmbito que se possa imaginar – as notícias de corrupção,feminicídios, homofobia,
intolerância religiosa, racismo e outros comportamentos que ferem a DUDH não param de se
tornar cada dia mais comum em nosso cotidiano.
A contradição entre a proclamação contínua dos Direitos Humanos e a experiência
cotidiana de cada um/a de nós leva muitas pessoas hoje a afirmar que os Direitos Humanos
constituem um discurso retórico, que serve mais para legitimar situações de violação, do que
para ser um instrumento de luta pela justiça, pela paz e pela democracia (CANDAU e
SACAVINO, 2013).
Tais notícias, por um lado, podem refletir uma maior capacidade de informação sobre
violações que já ocorriam, mas sem serem devidamente categorizadas e denunciadas. Por
outro lado, mostram o quanto precisamos trabalhar para a superação de tais violências. Um
dos aspectos que falta no processo social para materialização de uma cultura pautada por

valores mais humanos está situado na inter-relação pessoal, ou seja, na relação entre pessoas,
com a construção simbólica desses conceitos na cultura brasileira. Assim, pensar Educação
em Direitos Humanos (EDH), é pensar em uma construção científica-social do indivíduo que
permitirá a ruptura com a postura de naturalização das violências cotidianas reforçadas por
quem não conhece, entende os Direitos Humanos, ou aqueles que optam por atribuir aos
Direitos Humanos um estigma de “defensores de bandidos”.
Mais recentemente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em
nível superior e para a formação continuada de professores, de 1 de julho de 2015, explicita a
“necessidade estratégica na formação dos profissionais do magistério e na ação educativa em
consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos”. Deve-se
pensar a EDH em todas as aulas da educação básica e superior, a fim de planejar a formação
de um indivíduo que conheça as especificidades dos conceitos científicos estudados, além dos
conceitos socioculturais, econômicos e políticos que permeiam a sociedade.
Para isso faz-se mister entendermos o modelo de Agente Social, Cultural e Político
(ASCP) “permeado inicialmente pelo elemento cultura e empoderamento para a construção de
um olhar que permita se indignar com as violações cotidianas e levar a uma atitude de
enfrentamento” (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2017, pg. 232). Assim, o modelo estimula uma
profunda reflexão sobre as assimetrias de poder que marcam nossa realidade – na maioria das
vezes reforçadas pela existência de desigualdades econômicas, de raças, culturas,
sexualidades ou gêneros, sejam elas quais forem o ASCP utiliza como ferramenta a pedagogia
do ensinar para empoderar os marginalizados socialmente.
Partindo destes pressupostos, a Educação em Química, na qual consta o conteúdo de
Interações Intermoleculares pode ser repensada a partir de um diálogo com aspectos da EDH.
Em nosso projeto, compreendemos o Grafite como uma arte marginalizada por se tratar de
uma expressão de resistência ao arbítrio dos dominantes que segundo Marilena Chaui “tanto
pode ser difusa – como na irreverência do humor anônimo que percorre as ruas, nos ditos
populares, nos grafites espalhados pelos muros da cidade – quanto localizada em ações
coletivas ou grupais” (CHAUI, 1989). Assim, optamos por trazer essa arte para as aulas de
química, uma vez que podemos compreender como que as tintas se fixam nas paredes e muros
urbanos, formando imagens e/ou frases de protestos político-sociais contra a exclusão e
opressão enraizados historicamente na cultura negra a partir de fenômenos químicos. Esta
prática artística-cultural é um jogo, conhecido no vocabulário científico como “atividade
lúdica” (BROUGÈRE, 1998), por se tratar de uma prazerosa externação dos significados
afetivos culturais do indivíduo.

O caráter lúdico de um ato não provém da natureza do é feito, mas da maneira com
que é feito... O jogo não comporta nenhuma atividade instrumental que lhe seja própria. Ele
extrai seus modelos de outros sistemas afetivos comportamentais (REYNOLDS apud
BROUGÈRE, 1998).
Nas culturas antigas grande parte das obras de artes tinham seu lugar e inspiração
nos rituais, repletos de significados e de singularidades, essas manifestações artísticas eram
carregadas de valor simbólicos interligado ao lúdico (HUIZINGA, 2007). Nada diferente das
manifestações do grafite nas periferias urbanas, essa forma de expressão carrega consigo
aspectos simbólicos políticos, econômicos e sociais, sendo que o prazer do indivíduo está ao
se reconhecer parte da sociedade, dando representatividade aos que são denominados
transgressores.
MATERIAIS E MÉTODOS
O objetivo deste trabalho é repensar a Educação em Química relacionado a EDH,
construída por uma proposta de valorização do grafite como arte político-social de resistência
aos preconceitos e injustiças sociais. Entendendo cultura como uma prática social, relacionada
com a vida interior em suas formas mais acessíveis e seculares: subjetividade, imaginação e
indivíduo (CHAUI, 1986), utilizamos o método de Estudo de Caso Etnográfico para observar
os alunos durante o projeto, uma vez que o estudo de caso etnográfico se dá pela observação
participante, sustentada pela entrevista, na mesma maneira que nos estudos antropológicos ou
culturais, “do estudo do caso etnográfico pode-se dizer que chama a atenção para a
compreensão dos autores do caso e oferece explicação sobre padrões causais ou estruturais
que não eram claros aos participantes” (STENHOUSE apud ANDRÉ, 2008, pg. 21), além
disso foi utilizado a técnica de análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2010) para analisar
os dados obtidos em transcrições de entrevistas.
O método exploratório foi desenvolvido com os alunos do ensino médio em um
colégio estadual de educação básica na região central da cidade de Goiânia-GO, onde já havia
se observado manifestações interculturais periféricas como a do grafite, foi planejado oficinas
em blocos que relacionaram a priori o conteúdo de Interações Intermoleculares da Química
com a EDH e técnicas da arte do grafite com ajuda de profissionais, culminando na aplicação
do resultado artístico final nos muros do colégio. Todas as oficinas foram gravadas por vídeo
e transcritas, além da aplicação de questionários e entrevistas aos alunos e aos profissionais do
grafite que colaboraram com a pesquisa. Neste trabalho, exploraremos os aspectos emergidos
da EDH presente nos grafites e nas falas dos alunos participantes do curso, ou seja, na aula

prática do grafite, após as discussões em sala de aula.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao se observar e analisar a aula prática do grafite nos muros do colégio nota-se o
aparecimento de aspectos dos Direitos Humanos nas entrevistas e nas obras de artes dos
alunos que promove uma reflexão político-social-cultural, conforme mostra quadro a seguir.
DIREITOS HUMANOS
INTERPRETADO
“Minha primeira ideia foi fazer aquilo pra
mostrar que já chega de tanto preconceito,
racismo, xenofobia, chega de tudo isso...
mas eu não achava que ia ficar tão legal
como está hoje e ficou bem legal, tudo
começa através do respeito, se a gente
tiver respeito pelo próximo não vai
acontecer nada disso, então na minha
opinião, se já chega disso não vai mais
acontecer o bulliyng, o preconceito, por
que as pessoas tem muita falta de respeito
pelo próximo por que elas se acham
superior ao próximo por ser branco,
hétero... sendo que todos são formado por
átomos, moléculas, se tem melanina a
mais, melanina a menos, não vai mudar
nada... se você não tem a mesma opinião
que o outro também não vai mudar nada,
aí pra mim se tem respeito pelo próximo
vai acabar com tudo isso.”
“No meu desenho tem a mulher negra com
o cabelo dela black alto que grande parte
dos seres humanos discrimina a raça negra
e muitas vezes os negros tinham que
esconder como eles eram, você nasceu
com seu cabelo e tinha que alisar por que
uma tal pessoa não aceitava, ai eu quis
mostrar no meu desenho que o ser
humanos negro pode sim ser do jeito que
quiser, ainda pintei o cabelo dela pra ficar
preto e coloquei um verde de esperança, a
esperança de acabar com esse racismo,
com esse julgamento sem você conhecer a
pessoa, esse pré-conceito, é uma coisa que
você pensa que acabou mas não acabou, a
escravidão demorou muitos anos para
“acabar” e ainda tem pessoas que te olham
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de maneira errada por causa da cor de pele
ou do seu cabelo, ou alguma coisa que
você tem como a tatuagem.”

“A parte de igualdade, todo mundo é igual
por dentro e por fora a matéria, nos
conceitos científicos... todo mundo é igual,
não tem diferença... Se você pensar que é
superior a uma pessoa você está sendo
hipócrita e mente fechada, por que você
não sabe o que ela faz, o que ela já passou,
você não se coloca no lugar dela.”

“Eu simbolizei os direitos humanos pela
igualdade, todo mundo ser igual,
respeitar... eu fiz uma negra que foi da
onde viemos e que hoje em dia são os que
mais sofrem e que sempre vão sofrer,
sempre sofreram, eu sempre achei legal
desenhos assim com alguma coisa no
fundo, ai eu achei que ficaria legal e
combinaria com o assunto as frases no
cabelo dela, eu acho que aquelas manchas
azul e rosa parecem quando as moléculas
vão se juntando.”

“O símbolo da paz é para parar de guerra,
parar com a briga entre cores (raças), nós
estamos melhorando, mas tem muito
caminho pela frente ainda, tem muito
racismo ainda, muito preconceito, as
pessoas não gostam de ver a felicidade dos
outros e ficam opinando. A mulher está
falando: “Eu estou aqui, eu existo”, aquela
fumaça que sai da boca dela representa um
desabafo, que eles são humanos, que estão
ali, que eles fazem parte da sociedade, que
eles são pessoas apesar de tudo.”

“A parte mais rica da
população costuma julgar o grafite, então
não tem Direitos Humanos nisso de julgar,
ai eu coloquei o dedo com o terno lá
mostrando... e o cara só querendo se
expressar, da forma dele ... tem que ter
direito, ele também tem direito de se
expressar, não só eles que julgam o que é
certo ou não, tudo pode ser certo e tudo
pode ser errado também, e a maior parte
desse preconceito, não todos, mas grande
parte é da população branca tentando
agredir os negros, querendo julgar os
negros, acha que não tem direitos iguais, o
terno representa a parte mais rica que tem
o poder e os outros não.”
“O meu desenho é um zumbi e
eu representei os Direitos Humanos por
que o zumbi no meu desenho está vestido
de roupa tentando ser um humano normal,
só que toda vez que vc olhar para o
desenho a primeira coisa que vem na sua
cabeça: “É um zumbi!”, e ele está tentando
ser igual a nós, muitas vezes nós somos
assim ... nós tentamos vestir roupas e
somos julgados, pelo meu cabelo (black
power) as vezes sou julgado e é isso, por
que independente da forma que você está
vestido, pode estar bem vestido que as
pessoas vão te julgar pelo que você é... e
foi isso que eu mostrei sobre os Direitos
Humanos.”
Nota-se nas falas dos alunos que o ensino de química pensado na EDH relaciona
facilmente as ciências naturais com as sociais, afinal uma aprendizagem pensada apenas nos
conteúdo de química não garante que os alunos sejam pessoas com reflexões críticas sobre as
relações de poder existentes na sociedade, apartirdessa concepção, evidencia que o professor
de Química deve ter consciência que sua prática educacional deva possibilitar a formação de
um estudante cidadão, que respeite e valorize a pluralidade humana ( OLIVEIRA e
QUEIROZ, 2016).
A responsabilidade está na transformação das estruturas vigentes numa determinada
sociedade opressora para o empoderamento dos grupos marginalizados, discriminados e
excluídos, de forma individual ou coletiva. Como esclarece Candau e Sacavino(2013) “A
educação em Direitos Humanos deve transmitir as histórias de sucesso do poder deles, e sua
palavra-chave é empoderamento. No âmbito da educação formal, não se reduz a alguns temas

do currículo, mas constitui uma questão da filosofia e da cultura da escola” (CANDAU e
SACAVINO, 2013, pag. 61), procurando esboçar na relação entre a ciência e a humanidade
os fatores de luta ou poder engastado nas diferenças sociais.
O intuito é que floresça a consciência política de pertencimento a uma sociedade
ainda fragilizada e em transformação, para que através do seu lugar de fala os indivíduos
consigam compreender a diferença de direitos explícitos e implícitos existentes. Este é um
processo intencional e democrático, a fim de assegurar que essa consciência possa levar a uma
busca constante por equidade. “Para que isso aconteça é importante mobilizar diferentes
dimensões presentes nos processos de ensino-aprendizagem, tais como: ver, saber, celebrar,
sistematizar, comprometer-se e socializar” (CANDAU eSACAVINO, 2013, pag. 64), onde o
ver configura-se em entender a realidade e os fatores que nela estão inseridas, o saber no
conhecimento específico que transpassa o desenvolvimento do tema, o celebrar que utiliza das
atividades lúdicas para manifestar as compilações da aprendizagem, a sistematização que
procura de modo coletivo evidenciar o simbolismo afetivo assumido por todas as pessoas do
grupo e a socialização que através da experiência vivida propicia a divulgação no contexto em
que se trabalha.

CONCLUSÕES
A proposta da Educação em Química de forma lúdica pela arte do grafite e da EDH
se transfigura em uma grande ferramenta de conhecimento não apenas científico, mas também
social e político, como acrescenta Brougère (1998) “Não é o caso de confiar no jogo enquanto
tal, pois não tem um valor educativo, mas o estudo deve assumir o aspecto do jogo para
interessar a criança, mantendo sua finalidade, suas virtudes educativas que não são
questionadas” (BROUGÈRE, 1998, pg. 55).
Assim este diálogo entre a epistemologia natural e social se constrói o sentimento de
respeito, que convenhamos, é algo que precisa de atenção em tempos de intolerâncias,
“respeitar uma pessoa será, pois, reconhecer sua escala de valores, o que não significa adotála por si só, mas atribuir um valor ao ponto de vista dessa pessoa” (PIAGET, 1973, pg. 145),
concatenando os Direitos Humanos na Educação em Química.
A população da “periferia” cria um espaço próprio no qual os símbolos, as normas,
os valores, as experiências, as vivências permitem reconhecer as pessoas, estabelecer laços de
convivência e de solidariedade, recriar uma identidade que não depende daquela produzida
pela sociedade mais ampla. É no “pedaço” que se realiza o lazer coletivo (CHAUI, 1989,

pg.70).
Nesta perspectiva podemos relacionar o empoderamento – Dar ou adquirir poder ou
mais poder – ao fato do lúdico envolvido na arte e na convivência social dos grupos que
mantém suas atividades no “pedaço”, onde eles fazem parte de uma população com diversos
fatores semelhantes as suas subjetividades. A premência de adquirir poder só pode ser
fomentada nos grupos de poder desigual, respeitando os direitos do outro, não se trata de dar
mais poder a alguns, mas trata-se de igualar os direitos e os poderes que cada indivíduo possui
em sociedade.
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RESUMO
Este trabalho busca trazer as contribuições metodológicas que a netnografia, também
chamada de etnografia virtual, traz ao campo de pesquisa em direitos humanos. Para isto, traz
reflexões acerca da etnografia, procedimento metodológico que o originou, além de uma
investigação de dissertação em direitos humanos. Nela foram investigadas mobilizações de
mulheres indígenas Aymara que utilizam a comunicação como ferramenta para a efetivação
de seus direitos humanos. A partir de informações retiradas de postagens públicas em redes
sociais, procurou-se acompanhar as atividades promovidas pela União de Mulheres Aymara –
UMA no ano de 2017, além de entrevistas e depoimentos dados por suas integrantes.
Palavras-chave: Direitos Humanos; metodologia; etnografia virtual.
INTRODUÇÃO
Para a realização da pesquisa, houve uma revisão teórica exploratória, que produziu
inferências dedutivas e igualmente suportadas em caráter documental e acadêmico (GIL,
2002), direcionada especificamente às discussões sobre categorias como gênero, etnia,
comunicação, organizações, participação política e mobilização social.
Para observação e análise, utilizou-se a netnografia, em que se realiza o
deslocamento de alguns consensos da etnografia para o estudo de práticas de comunicação
mediadas por ambientes virtuais, e sua adoção é validada no campo da comunicação pelo fato
de que “muitos objetos de estudo localizam-se no ciberespaço” (ROCHA; MONTARDO,
2005, p. 1). A netnografia é um dos métodos qualitativos que amplia o leque epistemológico
dos estudos em comunicação e cibercultura.
REVISÃO DE LITERATURA
Recorrendo à contribuição da antropologia, recuperou-se a origem da etnografia
como teoria e método fundada por Malinowski (1984). Mas esta análise está mais próxima da
corrente interpretativa de Geertz (1989) e da perspectiva etnográfica de descrição densa,
especialmente nas reflexões e aplicabilidades registradas por Roberto Cardoso de Oliveira

(1996) no texto “O trabalho do Antropólogo: olhar, ouvir, escrever”.
Geertz, em sua obra "Trabalhos e vidas: o antropólogo como autor" (1988), parte da
ideia de desmembrar e avaliar duas etapas na investigação empírica: a primeira etapa, em que
qualifica o antropólogo “estando lá” (being there) em campo, e a segunda, trabalhar “estando
aqui” (being here), escrevendo em seus gabinetes e usufruindo dos espaços universitários.
Neste caso, Olhar e Ouvir se relacionam à primeira parte, enquanto o Escrever se relacionaria
à segunda parte. Na etnografia virtual, como proposta neste trabalho, o being here e o being
there acontecem simultaneamente “de” e “no” gabinete e são processos interinfluenciáveis. O
momento do Escrever, marcado pela interpretação dos fenômenos socioculturais observados
faz com que aqueles dados sejam contaminados pelo contexto do being here, influenciado por
sua comunidade de pares e cumprindo sua mais alta função cognitiva (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 1996). E, da mesma maneira da etnografia clássica, o etnógrafo enfrenta uma
multiplicidade de estruturas conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas
umas às outras, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar,
como entrevistar informantes, observar rituais, deduzir termos, traçar as linhas de propriedade
(GEERTZ, 1989).
Ampara-se neste contexto argumentações e ações nestes princípios para a descrição e
compreensão de discursos, contextos e cenários observados em ambientes virtuais. A partir do
cruzamento destes instrumentos, seleciona-se os tópicos centrais nas narrativas, assumidos
como uma aplicação da importância do tema gerador na teoria-ação de Freire (1994) para
criar nós compreensivos entre os discursos selecionados. Robert Kozinets (2010) recupera os
procedimentos básicos de metodologia específicos da transposição da etnografia para a
netnografia.

Tabela 1: Fluxo Sintético de um Projeto de Pesquisa Netnográfica. (KOZINETS, 2010,
p. 61). Criação e tradução: Lizia Carvalho.
Foram categorizadas as narrativas compartilhadas em plataformas publicizadas,
como Youtube e Facebook, localizando aproximações discursivas e tópicos coincidentes.Com
apoio do software de apoio à análise de dados não numéricos e não-estruturados (texto,
imagem, vídeo) qualitativos, o NVivo, num ambiente colaborativo e distribuído, localiza-se
aproximações discursivas, distanciamentos e tópicos coincidentes. A base da mineração de
dados cercar-se-á das tags reincidentes da transcrição dos vídeos e de postagens. Para isso,
reúne-se estas informações em nós, em que uma codificação é armazenada num recipiente
virtual.
O grupo escolhido foi a União de Mulheres Aymara – UMA, organização situada em
Puno, Peru. A escolha deste grupo deve-se ao seu trabalho consolidado em comunicação de
mulheres indígenas, desde 1988, na figura de sua presidenta Rosa Palomino. Para análise, foi
realizada uma filtragem dos vídeos relacionados à UMA e a Rosa Palomino, notadamente
entrevistas concedidas por suas integrantes e seus depoimentos, sem data de limite de
postagem, além da análise de imagens e vídeos postados no Facebook desta organização
(https://www.facebook.com/uma.kullakitanaka), no ano de 2017, à luz da etnografia virtual.
Após consultas às páginas indicadas, os vídeos foram selecionados a partir dos títulos
e das descrições que cada um passa a ter ao ser postado. Foram assistidos um a um e extraídas
informações como título, tempo de duração, link, autor, data de postagem e categoria, além da
transcrição dos áudios e observação cuidadosa de seu conteúdo. Ao total, foram transcritos 45
minutos e 24 segundos de áudio, traduzidos livremente do espanhol para português.
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RESUMO
A educação é, por excelência, um encontro de singularidades sempre permeado pela presença
do outro. Assim, em virtude do desafio de educar em meio ao caos e à violência deste século,
urge a necessidade de uma emergência educacional mais humanitária, que nos leve a
questionar se a alteridade tem sido aplicada realmente como instrumento de construção de
uma prática educacional humana, voltada para uma cultura da paz e da justiça, ou se esse
termo tem sido apenas um conceito a mais inserido no discurso pedagógico contemporâneo.
Este trabalho procura mostrar como, a partir de Buber e Lévinas, é possível construir um
diálogo com autores diversos, que tratam do lugar do outro nos processos educativos
humanizadores. Propõe, ainda, uma reflexão acerca do conceito de alteridade como
fundamento primeiro na mediação dialética e dialógica da vida, para repensarmos a Educação
em Direitos Humanos, objetivando compreender o lugar do outro na prática pedagógica e,
assim, podermos elucidar a delicada relação fronteiriça existente entre a produção do
comportamento automutilador e esse lugar em que o outro se encontra, na medida de nossa
indiferença. Trabalhar uma Educação em Direitos Humanos voltada para o diálogo, em um
mundo globalizado repleto de conflitos, faz da alteridade palavra-chave, uma vez que a
função primordial da Educação é a de nutrir possibilidades relacionais e nos levar a ocupar o
lugar do outro, em uma dialógica para a percepção da dor do outro, já que a dor do outro é
também dor nossa, reverberada e desvelada na relação.
Palavras-chave: Alteridade. Educação em Direitos Humanos. Automutilação.
INTRODUÇÃO
“Há três formas de perceber o outro: a
observação, a contemplação e a tomada de
conhecimento íntimo”.
(Martín Buber)
Partindo da afirmação feita na epígrafe, fica evidente a lacuna afetiva presente nos
métodos e nas práticas educativas contemporâneas, uma vez que o Ensino praticado nas
escolas brasileiras parte de um saber no qual o professor é o detentor de todo o conhecimento
e o aluno é uma mera página em branco à espera de rascunhos. Destarte, um saber que parte
da negação do outro, um saber que se constitui como preenchimento de continentes vazios
afasta por completo o eixo relacional e ignora o verdadeiro sentido do conceito de alteridade.
Sem dúvida, este é o momento profícuo para se buscar inspiração e se repensar o
papel do professor-educador, um profissional capaz de transcender os conteúdos e romper
com a massificação do ensino, voltando-se para a ética como fundamento maior de sua prática

pedagógica. Para além disso, é tempo oportuno também para reconstrução do próprio espaço
escolar, já que a educação, hoje, converge para o diálogo e para a compreensão das redes de
relacionamentos que o aluno traz consigo e para o próprio repensar da finalidade do
conhecimento científico e o seu sentido da vida humana, revelando uma subjetividade
imanente entrecortada pela alteridade.
Martin Buber e Emmanuel Lévinas são dois notórios filósofos do século XX que
abordaram o diálogo como conceito principal de seus estudos, suplantando as teorias voltadas
para o isolamento do sujeito, voltaram-se para o encontro. Estes autores dialogam e servem de
base para tantos outros estudiosos que vislumbram, na Educação em Direitos Humanos, o
espaço de produção do agir ético e da prática da alteridade, visto que, apostam no diálogo e na
relação entre os seres humanos como princípio fundante para compreensão crítica da
realidade, da humanidade e da própria Educação.
Enquanto Martin Buber e Emmanuel Lévinas são filósofos judeus do século XX, que
vislumbraram a capacidade de relação como sendo o elemento singular de distinção humana,
apontando para um olhar sobre a relação inter-humana voltada para a inserção do sujeito num
encontro face-a-face, encontro que é a reivindicação moral no cerne da relação, os demais
autores nomeados neste trabalho servir-nos-ão de referência para fundamentar a reflexão
acerca do lugar do outro e da busca pela compreensão da dor do outro, a partir dos
pressupostos teóricos buberiano e levinesiano, apoiando-se numa perspectiva dialética e
dialógica da vida; rejeitando aos sistemas acabados e às doutrinas de cunho universais, já que
para esses autores o mundo é um lugar marcado por constantes mudanças. Ademais, os
autores consultados seguem, por um lado, a lógica buberiana de vida humana em sociedade
marcada pela presença do outro e, sob outra perspectiva, os autores sinalizam a importância
posta por Lévinas no sentido do diálogo e da educação como o caminho ideal para a
realização do homem em toda a sua plenitude.
REVISÃO DE LITERATURA
Sistematizamos o texto em quatro momentos, por se tratar de revisão de literatura: o
primeiro se ocupa em problematizar a razão instrumental como condição epistemológica de
negação da subjetividade e produção da violência, da barbárie e da indiferença. O segundo
momento dedica-se a considerar as proposições de Buber e Lévinas para uma educação
instauradora da alteridade. O terceiro momento busca expressar o sentido da Educação em
Direitos Humanos na interpelação da alteridade e consequente caminho à compreensão do
lugar do outro. No quarto e último momento, busca-se, por meio de algumas intersecções

entre escritores da área da Psicologia e da Educação em Direitos Humanos, revelar o
significado de uma educação voltada para a compreensão da dor do outro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A reflexão sobre a eficácia da alteridade como prática mediadora de uma Educação
em Direitos Humanos voltada para o encontro, para o diálogo e para a construção de saberes
interseccionados com uma percepção ao mesmo tempo libertária e humanizante dos processos
educativos visa, sobretudo, possibilitar aos sujeitos relacionais, constitutivos destes processos,
a superação da crise de valores deflagrada pela razão instrumental.
Ora, a perda de sentido da vida e a sujeição do homem moderno às relações de
consumo acabaram por coisificar a subjetividade humana, levando o sujeito a vivenciar uma
relação Eu-Isso, sobrecarregada de um completo esvaziamento do sentido ético.
O que vemos, hoje, é uma sociedade demarcada pela indiferença. O que é mais
degradante, ainda, por uma indiferença assintomática reprodutora da barbárie. Esta, por sua
vez, é manifestada em suas múltiplas formas de expressão, capturando e aprisionando o
sujeito, fazendo-o refém de si mesmo, pois há neste sujeito um medo descomunal de se
relacionar e de se revelar ao outro.
CONCLUSÕES
Diante da construção histórica de uma cultura da violência, da segregação e da
indiferença, o desafio da Educação em Direitos Humanos, após séculos de domínio de uma
(des)razão é, notadamente, buscar superar tais valores e se aventurar na construção de uma
nova cultura relacional, recuperadora do sentido da vida.
É, além disso, empreender forças para que a alteridade saia do campo teórico e seja
inserida nas práticas diárias, sobretudo, nas escolas, a fim de que os sujeitos do processo
educativo sejam capazes de compreender o lugar do outro/outros. Assim, por meio da relação
dialógica, o sujeito altero será sensibilizado e convocado a visualizar a dor do outro e, por
conseguinte, será capaz de perceber o que ocorre por meio da prática da automutilação.
Entendendo, deste modo, que há uma dor psíquica tão intensa que só é configurada quando o
sujeito, em seu estado de angústia subjetiva, consegue reverberá-la por meio da descarga
direta na dimensão do corpo.
Ademais, é valido ressaltarmos que não é somente nos quadros de comportamento de
automutilação que se revela a quebra da experiência da alteridade. O senso egoístico, a
indiferença, as apelações consumistas, o excesso de narcisismo, o distanciamento afetivo, o

acometimento de um estado de superioridade intelectual e o próprio arrefecimento nas
relações intersubjetivas constituem-se como marcas cruciais de adoecimento psíquico do
presente século.
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RESUMO
A não aceitação do cabelo natural, e o desejo de torná-lo um cabelo liso pode esconder a
necessidade de ser aceito como branco, e de ver características negras como características
negativas. Neste sentido, a transição capilar e a posterior aceitação do cabelo natural pode ser
vista como uma forma de resistência cultural à opressão racista, contribuindo para a
ressignificação da identidade de mulheres negras. Este artigo é baseado na experiência
pessoal desta autora que foi confrontada com relatos e experiências percebidos nos
depoimentos de um grupo acadêmico extensionista específico, o Coletivo Rosa Parks18,
buscando iniciar uma compreensão acerca das interseções entre o racismo, identidade negra,
e aceitação do cabelo crespo.
INTRODUÇÃO
A não aceitação do cabelo natural, e o desejo de torná-lo um cabelo liso pode
esconder a necessidade de ser aceito como branco, e de ver características negras como
características negativas. Neste sentido, a transição capilar, entendida como o processo de
abandonar qualquer forma de procedimento químico ou físico que altere a estrutura do cabelo
crespo ou cacheado, e a posterior aceitação do cabelo natural, pode ser vista como uma forma
de resistência cultural à opressão racista, contribuindo para a ressignificação da identidade de
mulheres negras. Este projeto de estudo tem como base a experiência pessoal desta autora
que foi confrontada com relatos e experiências percebidos nos depoimentos de um grupo
acadêmico extensionista específico, o Coletivo Rosa Parks19, buscando iniciar uma
compreensão acerca das interseções entre o racismo, identidade negra, e aceitação do cabelo
crespo.
O enfoque principal da discussão envolve a estética negra, o significado social do
cabelo e os sentidos atribuídos a ele pelas mulheres negras, analisando a questão do cabelo
crespo não de forma isolada, mas dentro de um contexto social, observando os relatos de
experiências, bem como recorrendo às opiniões de autores que pesquisam o tema e já
18
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publicaram suas análises.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho aborda o tema relativo a transição capilar, aceitação do cabelo
natural e ressignificação da identidade da maneira que será descrito a seguir. Primeiramente,
será abordado um pouco da motivação para a elaboração deste trabalho, ou seja, a experiência
pessoal dessa autora com a transição capilar. Como o interesse e os questionamentos
levantados nesse trabalho surgiram após essa vivência específica, será narrado como de fato
se deu essa situação a fim de situar o leitor no contexto que motivou este trabalho. Em um
segundo momento, serão discutidos os tópicos que foram estudados a partir dessa experiência
pessoal, fazendo um levantamento bibliográfico acerca da temática que envolve a
ressignificação da identidade, racismo e cabelo crespo, buscando, dessa forma, um
embasamento teórico para os questionamentos que surgiram após o encerramento do meu
processo de transição capilar. Ao final, analisaremos relatos de experiências de outras
mulheres negras, que assim como esta autora, fazem parte de um coletivo de mulheres negras,
acerca de seus processos particulares de transição capilar e demais relações desencadeadas
pelo cabelo nos seus respectivos processos identitários. Os relatos foram ouvidos em uma
reunião específica do aludido coletivo, e serão analisados a fim de validar a experiência
particular que motivou esse trabalho ou apontar novos caminhos e questões que possam ser
analisadas com relação ao tema aqui trabalhado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa para este trabalho começou a ser desenvolvida a partir de uma
experiência pessoal. Em busca de identificar indícios se essa era realmente uma experiência
recorrente para outras mulheres negras, foram realizadas reuniões com mulheres, que assim
como eu, fazem parte do Coletivo Rosa Parks20. Como já havia a prática de participação nas
discussões do Coletivo nos pareceu interessante levar esse assunto para as reuniões do
referido grupo, mesmo considerando tratar-se de uma conversa inicial, com uma quantidade
ainda limitada de opiniões, que certamente não poderiam configurar a expressão de uma
20
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uma das reuniões, que não são obrigatórias. Sendo coordenado pela Professora Doutora Luciana de Oliveira
Dias.https://www.facebook.com/ColetivoRosaParks/

maioria.
A recorrência de situações vexatórias e emocionalmente negativas experimentadas
durante a infância foi um fato notório. Em quase todos os relatos foi possível identificar que
as experiências desagradáveis com o cabelo tiveram início nessa fase, e as mulheres
identificaram isso como um dos primeiro contatos que tiveram com o racismo em suas vidas.
Dessa forma, ficou perceptível que, mesmo de uma forma inconsciente, durante a infância já
se inicia o processo de reconhecimento errôneo descrito por Taylor (2000).
Tal situação levava à sugestão precoce do alisamento como forma de solucionar o
“problema” ou gerava situações de violência ao terem seus cabelos cortados contra suas
vontades ou tratados como cabelos “difíceis” e desprovidos de beleza, que deveriam estar
sempre muito bem presos.
Alisar o cabelo se torna então muito importante para ser reconhecida como bela,
como desejável e superior, sendo uma decisão que é tomada muito cedo pela meninas negras.
Essa decisão também reflete, mesmo que em um nível inconsciente uma tentativa de
embranquecimento, o que pode ter grande influência na formação da identidade dessas
mulheres.“Não podendo mais enegrecer o mundo, ela vai tentar embranquecê-lo no seu corpo,
no seu pensamento” (FANON, 2008, p.56)
De acordo com o Nilma Lino Gomes, (2008) inicia-se então uma “lida” que pode
durar anos, em que o cabelo crespo estará sempre sendo puxado, amarrado, esticado, alisado e
modificado a fim de negar a existência de uma ancestralidade negra. “Como dói perceber a
relação entre a opressão racista e os argumentos que usamos para convencer a nós mesmas e
aos outros de que não somos belos ou aceitáveis como somos”(HOOKS, 2005, p.03)
Neste contexto, o cabelo crespo não pode ser dissociado do corpo negro, da
identidade negra. “Pegar no cabelo é tocar no corpo. Cabelo crespo e corpo negro, colocados
nessa

ordem,

sãoexpressões

de

negritude.

Por

isso

não

podem

ser

pensados

separadamente.”(GOMES, 2008, p. 35).
A transição capilar pode em muitos casos ser o primeiro passo na ressignificação de
identidade, como foi o caso desta autora, mas também pode ocorrer em momento posterior ao
da ressignificação da identidade e se tornar um ato político contra a imposição de um padrão
estético branco que leva essas mulheres a desenvolver baixa autoestima e complexos de
inferioridade que afetam muitos campos de suas vidas privadas e sociais. Em uma ou outra
situação o cabelo se mostra como uma forte marca identitária, mas em contextos diferentes na
contribuição acerca da ressignificação da identidade.

CONCLUSÃO
Como o ponto de partida para o desejo de estudar e escrever sobre a temática aqui
apresentada surgiu de uma experiência particular e pessoal, encerro afirmando que esse
trabalho me ajudou a entender que o processo de transição capilar possui relevância na
ressignificação de uma identidade. Porém, o nível dessa relevância pode variar de acordo com
as particularidades de cada caso.
Apesar de existirem similaridades acerca do processo desencadeado pelo racismo que
nos faz odiar nossos traços negros, cada história possui singularidades específicas. O que
possibilita algumas poucas respostas e, por outro lado, viabiliza novos pontos de vista e
questionamentos mais específicos que poderão, enfim, ser trabalhados de forma mais
aprofundada em uma (ou várias) futura pesquisa.
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EIXO 4. PROTEÇÃO DE DEFENSORAS/ES DOS DIREITOS
HUMANOS NA AMÉRICA LATINA

Ementa descritiva: buscando-se contribuir para formação de profissionais e docentes
de diversas áreas, a discussão desta linha de pesquisa terá como foco a proteção de
defensores e defensoras dos direitos humanos contra violência estatal e não estatal
resultante de suas lutas por democracia, direitos humanos e justiça social na América
Latina. Neste sentido, são objetos de análise do EIXO 4: (A) a questão das causas
estruturais – pobreza, desigualdade, exclusão – que geram violência estatal e não
estatal contra defensores e defensoras de direitos humanos na América Latina; (B) a
questão das lutas sociopolíticas e ambientais organizadas e conduzidas por
defensores e defensoras de direitos humanos na América Latina; (C) a questão da
necessidade de Estados protegerem defensores e defensoras de direitos humanos
contra violência estatal e não estatal resultante de suas lutas sociopolíticas; (D) a
questão das normas internacionais de direitos humanos voltadas para a proteção de
defensores e defensoras de direitos humanos e sua internalização e socialização no
ordenamento jurídico nacional.
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RESUMO
Não obstante a existência de tratados e leis que instituem, promovem e protegem direitos
humanos, liberdades e garantias, todos os dias, milhares de pessoas são submetidas a
violações dos mais básicos direitos. Neste ponto, a existência de defensoras/es para lutarem
em prol da efetivação dos direitos humanos tornaram-se essenciais.Todavia, dados
demonstram que milhares de defensoras/es de direitos humanos foram mortos em todo o
mundo.A américa é consideradaa região mais perigosa para exercício desta atividade,
significando na prática, pena de morte. No Brasil, os números de assassinatos de pessoas
defensoras são alarmantes, e a falta de respostas efetivas para estes crimes é
preocupante.Dessa maneira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como a
Corte, desempenha papéis indispensáveisdentro do Sistema Interamericano, que é um sistema
regional de proteção destes direitos,possibilitando-se observar os Estados, recomendar
mudanças efetivas e em última instância julgar e puni-los por graves violações.O Brasil já
esteve como réu nesta corte por diversas vezes em casos graves de ausência do devido
processo legal e omissão na apuração e punição de crimes e práticas contra direitos humanos.
Nesse sentido questiona-se: Haveria possibilidade do Brasil ser réu na Corte Interamericana
de Direitos Humanos em razão do Caso “Marielle Franco”?
Palavras-chave: defensoras/es; garantias judiciais; direito à vida; violação estatal; sistema
interamericano.
INTRODUÇÃO
Após a Segunda Guerra Mundial, houve um intenso e contínuo esforço global
voltado para a proteção e defesa dos Direitos Humanos. O que desencadeoua criação de
diversos tratados e convenções para que as pessoas independentemente de sua nacionalidade
pudessem estar protegidas das arbitrariedades Estatais, da negligência e da violência contra os
seres humanos. Neste ambiente, surgiram pessoas denominadas como “Defensoras de Direitos
Humanos”, que contribuem para a vigilância, denuncia, e combate as violações de direitos
humanos.Dados da organização não-governamental Front Line Defenders,afirmam que 75%
dos assassinatos de defensores de direitos humanos no mundo ocorrem na América Latina, e o

Brasil é um dos países com o maior número de assassinatos na região das Américas.
Confirmando tais dados,no dia 14 de março de 2018, Marielle Franco,vereadora do
PSOL,foi executada, junto dela, seu motorista Anderson Gomes, no centro do Rio de Janeiro,
ela era defensora dos direitos humanos e do direito à cidade, nascida e criada na favela da
Maré,se formou em Ciências Sociais pela PUC-Rio fez mestrado em Administração Pública
pela UFF. Deu voz asminorias,e era contra a ideia de que todo favelado é bandido.Duas
semanas antes de seu assassinato havia assumido a função de relatora da Comissão da Câmara
de Vereadores do Rio, cujo objetivo era acompanhar a atuação das tropas na intervenção
federal no Rio de Janeiro, no qual ela vinha denunciando a atuação brutal dos policiais nas
favelas do Rio.
Há dois dias de completar 1 (um) ano da morte de Mariele e Anderson, dois
suspeitos foram presos, um é o policial militar reformado Ronnie Lessa, o outro é um expolicial militar Elcio Vieira de Queiroz, ambos foram denunciados, contudo há suspeitas de
exista um terceiro coautor, responsável por encomendar o assassinato.
Especialistas da ONU e da CIDH afirmam que, “O assassinato de Marielle Franco é
um ataque ao coração de uma sociedade democrática em um caso emblemático das ameaças
enfrentadas pelos defensores de direitos humanos no Brasil”. Há detalhes notórios disponíveis
em diversas mídias eletrônicas em todo o mundo, que apontam erros grosseiros na fase
investigativa que prejudicaram significadamente o curso das investigações.
Assim, uma Comissão Externa da Câmara dos Deputados, se reuniram com o diretor
da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, responsável pelo caso, para verificar as causas
de erros como a falta de realização de exame de raio x nos corpos de Marielle e Anderson;
demora na identificação da arma utilizada no crime; negligência ao deixarem o carro com
todos os vestígios do assassinato ao relento por mais de 40 dias após os assassinatos; o fato de
o caso seguir sob sigilo impossibilita apurar os danos exatos causados por tais erros.
O Brasil já foi réu na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) do Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, e diversas vezes, condenado em diferentes casos por
violar dentre outros os artigos 1º, que disciplina o dever de respeitar os direitos, art. 8º que
prediz sobre as garantias judiciais e art. 25 sobre a proteção judicial, todos do Regulamento da
CIDH, sobre aspectos semelhantes a postura judicial brasileira para com o caso Marielle
Franco, ensejando assim as reflexões sobre o tema demonstradas a seguir.
MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho possui natureza qualitativa, foi empregando a revisão bibliográfica, por
meio da análise de leis, artigos científicos e livros acerca da envolve a violência contra
defensores e defensoras de direitos humanos, especificamente material a respeito do Caso
Mariele Franco, realizou-se consulta ao regulamento da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos bem como análise jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
quanto ao método para a elaboração da pesquisa trata-se do método indutivo, partindo de
casos particulares para uma afirmação geral, Por fim a análise de dados estatísticos, com o
objetivo de auxiliar na confirmação de tais preposições.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Há fortes indícios de que erros graves foram cometidos durante a fase inicial da
investigação na colheita das provas. Um conjunto de diligências devem ser executados para
que sejam colhidas as evidências de um crime. Provas são elementos importantes que
contribuem para a elucidação do crime,e podem indicar, qual o meio utilizado e o modo de
execução, autoria e materialidade, de modo que são determinantes para o curso que o
processo terá. É sabido que as investigações estão acontecendo, que suspeitos foram
denunciados, todavia o caso Marielle Franco alerta para a necessidade de efetivação,
eficiência e eficácia do processo investigativo em todas as suas fases,sem que se meça
esforços, para que haja seriedade e comprometimento desde o primeiro momento. O caso
Marielle, tem visibilidade e o Brasil já está sendo pressionado por órgãos internacionais como
a ONU e a CIDH.
Analisando a jurisprudência internacional, no Caso Escher e outros o Brasil foi
condenado com base nos artigos, 1º, 8º e 25 do Regulamento da CIDH; assim como nos casos
Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde; Caso Favela Nova Brasília; Caso Gomes Lund e
outros; eespecificamente no caso Ximenes Lopes, a corte:“[...] estabeleceu que, [...] era
necessário investigar exaustivamente a cena do crime, bem como a autópsia e análise do
corpo, de forma rigorosa, empregando os procedimentos mais apropriados” (MAZZUOLI,
2019). A Comissão de Direitos Humanos já se pronunciou na data de 14 de março de 2019,
quando o crime completou um ano expressando que apesar de reconhecer o trabalho realizado
pela polícia brasileira ao prender os suspeitos do crime “é preciso fazer mais para esclarecer
os motivos do ataque e descobrir quem está por trás dele.”(UNICRIO, 2019). Ainda neste
documento a comissão destaca a importância de diligências efetivas: “Instamos o Brasil a
concluir a investigação o quanto antes, levando os responsáveis intelectuais e materiais à

justiça e oferecendo reparação e indenização às famílias.” (UNICRIO, 2019) Nota-se que a
Comissão está atenta. No país que mata defensores de direitos humanos com frequência,
exigir seriedade nos procedimentos que determinaram a autoria e punição dos criminosos e
essencial para coibir novos casos.
CONCLUSÕES
Ao assinar e ratificar a Convenção de Direitos Humanos, o Estado brasileiro assumiu
o dever de respeitar os direitos previstos neste documento. Diante das irregularidades do caso
Marielle Franco, é inegável que o Estado brasileiro tenha responsabilidade pela omissão, ou,
ainda, não efetivação de diligências investigativas.
Considerando o histórico do Brasil, em assassinatos de defensores/as de direitos
humanos, arbitrariedade Estatal, violações dos direitos e garantias processuais, constatados na
jurisprudência da Corte Interamericana, observando ainda as medidas cautelares já propostas
ao Brasil pela CIDH, e o impacto desse crime para a democracia brasileira, e por fim dada as
particularidades dos casos analisados e as identificadas no caso de Marielle Franco, como a
ineficácia do Brasil em cumprir as diligências necessárias e prescritas em lei para se
investigar, punir e reprimir tais crimes.
Ante o exposto, fica evidente a viabilidadedo Brasil ser réu no caso Marielle Franco
na Corte Interamericana de Direito Humanos.
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RESUMO
O artigo pretende estudar a utilização do discurso como instrumento de invisibilização e
sujeição dos professores e professoras investidos nas funções de direção das unidades
acadêmicas dos cursos pertencentes aos campi da UFG situados no interior do estado. A partir
de uma breve análise do processo de invisibilização e sujeição, por meio da linguagem e do
discurso presentes nas obras de Butler e Foucault, busca-se compreender a dinâmica de
apagamento e reconhecimento, com fundamentos na obra de Fraser, e que auxiliam na
compreensão do citado objeto de análise. O estudo será realizado por meio da metodologia
com enfoque qualitativo, o que demanda um processo interpretativo sobre os dados e as
teorias ora trabalhadas. O método hipotético-dedutivo será utilizado para a convalidação das
hipóteses existentes, com suporte na revisão da bibliografia escolhida.
Palavras-chave: Poder. Discurso. Subordinação. Sujeição. Reconhecimento.
INTRODUÇÃO
O artigo estuda a criação das Unidades Acadêmicas Especiais, fruto da expansão da
Universidade Federal de Goiás incentivada pelo programa REUNI do Governo Federal. Essas
novas unidades, todas situadas nos campi do interior de Estado, visam corrigir um problema
histórico de falta de reconhecimento político e financeiros dos Docentes do interior. Esses
Docentes, coordenadores de curso e diretores de unidades, não detinham voz e voto dentro
colegiado da Universidade, tampouco recebiam qualquer gratificação pela prestação dos
serviços de chefia, coordenação e assessoramento. Com a implementação das Unidades
Acadêmicas Especiais, esses Docentes passaram a compor o colegiado da UFG, bem como
receberem uma gratificação.
O Regimento Interno da UFG dispõe que os/as professores/as da capital à frente das
Unidades Acadêmicas recebam as denominações de “Diretor”, enquanto os das Unidades
Acadêmicas Especiais, “chefes”. Não há qualquer distinção entre “diretores” e “chefes” em
atribuições e em pontuação para apuração das progressões funcionais. Apesar da igualdade de
atribuições, os “diretores” recebem a rubrica CD.003 e os “chefes” recebem a rubrica FG.001,
sendo esta correspondente R$ 975,51 (novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um
centavos) e aquela a R$ 8.842,39 (oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove

centavos), conforme os anexos I e III da Lei nº 13.328/2016.
Em que pese a distinção que o Regimento Interno da UFG traz entre Unidades
Acadêmicas e Unidades Acadêmicas Especiais, verifica-se que nenhuma Unidade Acadêmica
já anteriormente consolidada, ou seja, todas da capital, alterou seu status por não se adequar
ao novo Regimento Interno, tal como a Faculdade de Medicina, Odontologia, Farmácia,
História, Direito e todas aquelas que abrigam apenas um curso de graduação.
Vislumbrou-se, a partir daí, que a única razão pelo pagamento discriminatório era em
razão das novas unidades se localizarem nos campi do interior do Estado. De forma a
mimetizar um processo de exploração entre metrópole e colônia. Propõe-se a estudar o poder
exercido por meio do discurso normativo do Regimento Interno, que, inaugurando uma nova
categoria de professores, sujeitou-os e os subordinou, concedendo remédios de
reconhecimento e parcial remédio de redistribuição.
REVISÃO DE LITERATURA
Estudar-se-á a teoria elaborada por Foucault e Butler, visando verificar a aplicação
ao caso concreto do poder subordinador por meio do discurso normativo.
Buscou-se realizar um estudo qualitativo do discurso normativo que rege o colegiado
da Universidade Federal de Goiás a partir de 2014, avaliando-se o poder que age através do
discurso que age na recém criada categoria de Docentes, “chefes” das unidades acadêmicas
especiais dos campi do interior.
Buscou-se verificar se esses Docentes, por receberem uma denominação diferente
dos/as diretores/as das unidades acadêmicas dos campi da capital, sofreram um processo de
sujeição, sendo nominados e categorizados como inferiores.
Utilizando-se da teoria de Fraser, buscou-se verificar como se deu o processo de
reconhecimento desses docentes, bem como quais remédios para plena inclusão destes ainda
se fazem necessários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dessa forma, verificou-se que o discurso que passou a inserir os/as professores/as do
interior dentro do colegiado da UFG já vem maculado de um poder que os sujeita, vez que (1)
a norma se originade um grupo privilegiado, quais sejam, os que já compunham o colegiado
da Universidade (em sua totalidade ou maioria); (2) em que pese haver a inserção daqueles
antes alijados, esta ocorre ainda a subordinar a atuação destes, categorizando-os de forma

inferior aos que já compunham essa coletividade.
Nesse sentido, o conteúdo da norma jurídica é reflexo do privilégio desse grupo,
tendo em vista serem eles que determinam o conteúdo da norma, quem será
identificado/categorizado e quem será excluído de identidade perante a norma. A dominação
do discurso, portanto, por parte de um grupo determinado, faz com que se utilize desse poder
para sujeitar outros que não detém da ferramenta do discurso como forma de exercício do
poder, ainda que a norma jurídica redigida não corresponda à realidade fática, ou seja, que
não exista a dita diferença entre “chefes” e “diretores”.
Em contrapartida, para efeitos práticos de aplicação, o que se mostra válido é a forma
consolidada da linguagem jurídica, ainda que imposta de forma unilateral e sem
correspondência fática, consolidando-se o processo de sujeição e subordinação da categoria
inaugurada.
CONCLUSÕES
O trabalho buscou analisar como o poder age através do discurso, visando conferir
concretude a teoria de Foucault e Butler, aplicando-as não apenas a problemática de gênero,
mas expandindo-as para qualquer relação jurídico-normativa existente.
Verificou-se que o discurso criou categorias de professores que, ainda que não
espelhadas à realidade, impôs-se como se verdade fosse, sujeitando uma categoria, através de
sua subordinação que, apesar das lutas travadas por essa categoria, buscando voz perante a
coletividade que a suprimia, logrou apenas de forma parcial, especialmente quando se analisa
o cenário pela teoria de Nancy Fraser, quando ainda se necessita consolidar os remédios
transformativos; contudo o discurso moldou uma categoria inteira, como se verifica em
questões mais amplas como gênero e racismo, que são mais densas em razão da opressão
histórica vivida por essas categorias.
A luta contra o poder opressor do discurso, portanto, se faz presente em todas as
esferas, pública ou privada, independente da origem desse discurso e da subordinação que ele
implica, seja nas lutas de gênero, racial e classe; impondo-se a constante luta por
reconhecimento e redistribuição.
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