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PREFÁCIO

Ao construirmos uma Carta de Direitos para o Brasil ao longo da década de 
oitenta, tomando como base os princípios e valores da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948) tínhamos a esperança de termos aprendido a lição, de 
que a formação do cidadão deve começar desde a infância para que possamos de 
fato, enfrentar e prevenir os atos bárbaros, graves e reais contra a humanidade. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos inaugurou um compromisso ético-
político com a humanidade, o de instituir a gramática do respeito a dignidade 
da pessoa humana no convívio social para todos os povos. Cada título e artigo, 
gestado no Brasil para escrever a Carta de Direitos de 1988, foi sendo articulado com 
base nos princípios da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, 
dos valores do trabalho e do pluralismo político. São valores e direitos a serem 
reconhecidos e protegidos por toda a nação, de modo a alicerçar um novo regime 
democrático para o país, onde possam conviver de forma solidária, indígenas, afro 
descentes, mulheres, crianças, adolescentes e jovens, pessoas idosas, pessoas com 
hanseníase, sofrimento psíquico, pessoas com deficiência, a população de Lésbicas, 
Gays,Bissexuais, Travestis, Intersexuais, dentre outros.

A Cartilha “Direitos Humanos, Direitos de Todos” foi tecida por educadores 
(as) profundamente compromissados em suas práticas com a democracia, a cultura 
de paz e a cidadania. Trata-se de um importante recurso didático voltada para 
cidadãos (ãs) paraibanos e brasileiros onde cada leitor possa entrar em contato com 
a realidade e seus atores sociais.  São oito temas do campo dos direitos humanos 



escolhidos e selecionados para serem tratados em espaços formais e não formais. 
Com cuidado conceitual e metodológico Arilane, Júnior, Uliana, Genilza, Geziane, 
Renildo, Marlene, Socorro, Luciene, Talita,  Sarah, Ricardo e Patrícia trançaram fios 
para poder costurar um novo tecido onde cada educador e gestor educacional, ou 
mesmo familiar possam aprender que sem cidadania não será possível construir 
uma sociedade solidária e democrática.

A cartilha convida a todos a entender, pensar e falar pautados na perspectiva 
dos direitos humanos que são princípios fundantes da nossa Constituição Federal 
com o artigo de Arilane Azevêdo e Júnior Pinheiro intitulado “Vamos falar sobre 
Direitos Humanos?”. Compreendendo as noções básicas dos fundamentos e 
conceitos dos direitos humanos. Adentramos ao tema “Mídia e Direitos Humanos” 
com o texto de Júnior Pinheiro e Uliana Gomes, onde os mesmos nos conduzem 
a uma nova reflexão acerca do valor da comunicação par afirmar ou não uma 
cultura e paz e direitos humanos para o mundo e para nossa sociedade. O novo 
percurso da cartilha nos leva a tratar dos sujeitos em especial, começa com a 
infância, a adolescência e a juventude, segmentos sociais marcadamente alvos 
de graves violações humanos. Nesse momento Genilza do Nascimento, Geziane 
Oliveira e Renildo Lúcio de Moraes nos apresentam como e porque foi necessário 
e indispensável criar no âmbito internacional, declarações e convenções, assim 
como, no âmbito nacional criar a Carta de Direitos e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e o Estatuto da Juventude.

A Cartilha em seguida, sob o olhar atento e cientificamente fundamentado 
de Arilane Azevêdo e Marlene Helena de Oliveira França introduzem as noções 
básicas para os(as) leitores(as) possam compreender a dimensão da diversidade 
em nossas vidas, principalmente, quando tratamos da identidade e relações de 



gênero em nossa sociedade. Com o titulo “Vamos conversar sobre gênero e direitos 
humanos?” as educadoras nos conduzem a reconhecer como a dignidade permeia 
as relações de gênero e o quanto são necessárias de serem tratadas de forma 
democrática pela escola e a comunidade de cidadãos (ãs). Nossas avós, mães e tias 
saberão o quanto as questões de gênero atravessou suas vidas impedindo-as de 
serem felizes  em sua forma de ser e agir.

O Brasil foi gestado de forma multicultural, e enquanto tal, teve seu povo 
constituído a partir da multiplicidade de vozes, etnias e modos de ser e agir. 
Embora seja uma característica histórica fundante da nossa sociedade nem todos 
os cidadãos(ãs) brasileiros podem ter sua vida e dignidade protegido. Cada criança 
negra ou mesmo jovem que foi arrancado de África, da tribo e da família para 
trabalhar como escravo no Brasil colônia ainda continua convivendo no século XXI 
com violência e discriminação social segregando da vida cidadã. Por isso, Maria 
do Socorro Estrela e Maria Luciene Ferreira Lima trazem para nossa reflexão o 
titulo “Etnicidade e direitos humanos:conhecer, superar preconceitos, respeitar, e 
conviver” para que os(as) leitores(as) possam refletir e mudar essa herança social 
de hierarquizar pessoas, quando as mesmas são tão legitimas quanto as demais 
pessoas.

Talita Hanna Cabral traz para nossa reflexão o tema atual das migrações como 
o texto “Imigração e Direitos Humanos”. Nessa proposta os(as) educadores(as) vão 
se defrontar com o fenômeno global  do deslocamento de pessoas por razões de 
desastres naturais, guerras e conflitos armados, conflitos religiosos e refugiados. 
Trata o texto dos direitos dos migrantes e refugiados diante dos deveres e obrigações 
jurídicas do Estado de proteção e defesa de modo a construir uma cultura solidaria 
universal. Sarah Araújo de Lucena com o texto “Juventude e Trabalho” aborda a 



importância da educação e do direito ao trabalho para o processo de inclusão social 
da juventude na atual sociedade. As políticas de juventude têm sido formuladas 
objetivando retirar a juventude da situação de risco social e violência para a condição 
de cidadão ativo e criativo, com capacidade de projetar um futuro de inclusão 
social. O trabalho de Patrícia Fernanda Santos e Ricardo Rian Galdino aborda o 
tema “Educação, violência e juventude no Nordeste do Brasil: o protagonismo 
juvenil como estratégia para o desenvolvimento comunitário e fortalecimento da 
escola como espaço de socialização e aprendizagem”. Como educadores(as) não 
aceitamos de forma pacífica a ideia de que a única solução para a nossa juventude  
das camadas subalternas seja a prisão ou a morte. Viver com liberdade e dignidade, 
com igualdade e respeito torna a gramática dos direitos humanos condição da 
democracia. 

Esse excelente trabalho pedagógico pode contribuir para a implementação 
das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos nos sistemas 
formais e não formais de ensino. Enfrentamos o medo das sombras do tempo 
presente com ações educativas que promovem a vida, esse é o grande objetivo 
dos direitos humanos desde 1948. Aos jovens vítimas da violência dedicamos esse 
trabalho coletivo de educadores (as) profundamente comprometidos com a paz e 
a cidadania democrática.

Maria de Nazaré Zenaide1 

1 Profa. Dra. do Departamento de Serviço Social - CCHLA - UFPB. Coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos - 
CCHLA – UFPB. Integrante da Comissão da Verdade da Paraíba
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APRESENTAÇÃO

É senso comum, para uma parcela da população brasileira, que os Direitos 
Humanos estejam relacionados a certas expressões tais como “existem para 
defender marginal”, “é direito dos manos”, “não adianta prender que os direitos 
humanos vão e soltam”, “cadê que vai atrás da família de quem morreu”. Essas 
são algumas expressões usadas, corriqueiramente, para se referir aos Direitos 
Humanos, inclusive por comunicadores, jornalistas, formadores de opinião, que 
reforçam essa compreensão equivocada sobre esse valioso instrumento de justiça 
universal.

Foi pensando em desconstruir esse imaginário que, em 2017, o Serviço 
Pastoral do Migrante do Nordeste (SPMNE) promoveu o curso: Direitos Humanos 
no Contexto Comunitário, tendo como público-alvo 25 jovens do Bairro Mário 
Andreazza, em Bayeux – PB. A formação foi ministrada em parceria com a Comissão 
dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (OAB) do Brasil, seção Paraíba, 
com apoio financeiro da Misean Cara, entidade de cooperação Irlandesa.
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No momento em que o país vive uma crise humanitária, com a questão 
da migração dos venezuelanos, o debate sobre esse tema envolvendo os direitos 
humanos está na pauta do dia. As reações de intolerância e violência contra nossos 
irmãos latinos, como também o descaso dos dirigentes quanto a essa situação 
também se constituem como violação aos direitos humanos.

A partir de um debate crítico, os jovens foram convidados a perceber que 
os direitos humanos estão em seu cotidiano, principalmente, nas comunidades 
mais carentes, onde a violação dos direitos básicos é, quase sempre, regra. Como 
exemplo, citamos o direito a uma educação de qualidade, direito ao lazer, direito 
ao saneamento básico, direito ao transporte público de qualidade, direito de ir e vir 
com segurança em sua comunidade. A ideia era que os jovens compreendessem 
que essas violações acontecem devido à negligência do próprio Estado.

No decorrer do curso, os jovens começaram a perceber outras nuances 
da violência, no espaço comunitário, como por exemplo, o papel da mídia na 
construção das ideias que geram representações sociais negativas com relação 
aos bairros de periferia. Essa discussão foi um momento importante do curso, 
uma vez que levou os jovens a compreender que a mídia também pode contribuir 
para reforçar o clima de insegurança, em uma determinada comunidade, atingindo 
todo seu coletivo.

A avaliação final do curso, pelos jovens, foi positiva. Os formadores da OAB, 
por sua vez, ficaram satisfeitos com o desempenho dos participantes. Destacamos 
também o empenho da educadora Íris de Lima Silva, jovem da comunidade e que 
hoje atua no planejamento e acompanhamento das ações. A perspectiva é que 
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os jovens que participaram desse curso atuem, disseminando os conhecimentos 
apreendidos junto aos seus pares, em vários espaços da comunidade.

Como fruto dessa ação, citamos ainda a sistematização desta Cartilha, 
abordando os temas: Vamos falar sobre Direitos Humanos?; Mídia; infância e 
Juventude; Juventude e Trabalho; Etnicidade, Gênero, Imigração. Todas as temáticas 
serão abordadas na perspectiva dos Direitos Humanos. A justificativa para essa 
iniciativa vem da escassa disponibilidade de material sobre o tema com linguagem 
voltada ao público jovem.

Assim, a Cartilha será um aporte didático para as ações formativas, a serem 
realizadas pelos jovens com seus pares, na perspectiva de desconstruir preconceitos 
com relação às temáticas, questionando o senso comum que a sociedade, de uma 
forma geral, tem sobre as mesmas, contribuindo assim para a construção de uma 
visão crítica. A ideia é aplicar um questionário avaliativo, no início e no final do 
processo formativo, junto aos participantes e, assim, ter um feedback sobre a 
compreensão dos pontos, por parte do público-alvo. Todo processo descrito será 
planejado e desenvolvido pelos jovens. Assim, estaremos, na prática, estimulando 
o protagonismo dos jovens e das comunidades e construindo as bases de uma 
Cultura de Paz.

Agradecemos a todas as pessoas que vêm contribuindo para o 
desenvolvimento do trabalho do Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, 
voltado para adolescentes e jovens, na comunidade do Mário Andreazza: Ir. Kate 
Nolan, Marie Fitzpatrick, Maire Concannon, Luciene Martins, Iris Lima, Anne Suellen, 
Adriana Costa, Wigner Nadjario, Patrícia Santos e os jovens Erik Francisco, Natália 
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dos Santos, Poliana dos Santos. Nossos agradecimentos são extensivos também 
à equipe do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal 
da Paraíba, nas pessoas de: Júnior Pinheiro, Arilane Azevêdo, Marlene França, 
Tatila Cabral, Socorro Estrela, Luciene Lima, Genilza Silva, Geziane Oliveira, Renildo 
Moraes, Sarah Lucena e Uliana Quitéria que abraçaram o desafio de compartilhar 
os seus conhecimentos, por meio dos textos contidos nesta cartilha. Além de, 
Daniele Dias (diagramação) e  Kaouê Souza (ilustração). A todas e todos, os nossos 
sinceros agradecimentos.

Ricardo Rian Galdino 
Patrícia Santos
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VAMOS FALAR SOBRE DIREITOS HUMANOS?

Arilane Azevêdo1

Júnior Pinheiro2

Certamente você já ouviu falar sobre Direitos Humanos. Seja pelos meios de 
comunicação, ou numa conversa entre amigos, nunca se falou tanto em DHs como 
em nossos dias. Apesar da grande incidência, existe ainda muita desinformação e 
preconceito a respeito dos mesmos, geralmente apresentados como um simples 
mecanismo para defesa de marginais e foras da lei. Mas então, o que são, de fato, 
os Direitos Humanos?

O entendimento acerca dos Direitos Humanos é algo, ao mesmo tempo, 
simples e complexo. Simples porque trata a respeito dos direitos que todo e 
qualquer ser humano possui simplesmente por ser humano. Isso quer dizer que 
todo indivíduo que nasça, em qualquer sociedade do mundo, tem direito a ter uma 
vida digna e precisa ter sua vida e seus direitos protegidos.

Na prática, isso significa que nenhum ser humano pode ter sua liberdade 
tolhida ou cerceada e nem ser impedido de ascender socialmente por conta de 
sua raça, gênero, classe, nível de instrução formal, local em que nasceu ou more, 
ou sua ascendência. Cuidar para que tais direitos sejam assegurados é papel de 

1 Licenciada em Pedagogia (UFPB), Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores (UEPB). Tutora à 
distância do Projeto de Extensão de Aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos.
2 Jornalista (UESB), Mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas (UFPB), doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação (UFPB). Tutor à distância do Projeto de Extensão de Aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos.
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toda a sociedade, mas, principalmente do Estado, o qual deve oferecer e garantir 
as condições mínimas de vida e dignidade a todos os seus cidadãos.

Como a dignidade humana é uma ideia ampla e complexa, falar de vida 
digna é se referir a inúmeros outros direitos abarcados nesse conceito, os quais 
colaboram para o mesmo objetivo. Vamos tentar entender um pouco a história e 
o significado desses direitos?

Sabemos que a sociedade nem sempre foi como a conhecemos hoje. 
Na história da humanidade, já passamos por vários tipos de organização social. 
Existiu, por exemplo, a época do feudalismo, onde tínhamos, além dos militares e 
do clero, apenas dois tipos de classes sociais, de um lado os senhores feudais e do 
outro os servos. Para esses últimos, praticamente não existiam direitos. Também 
já tivemos sociedades em que existiam reis e plebeus. Para os primeiros, todo o 
tipo de direitos e privilégios, para os que compunham a outra classe, nenhuma 
garantia, nenhum privilégio.

Nessa altura, você deve estar se perguntando:
- Certo, mas o que tem a ver associar toda essa história 
com a defesa de bandidos?

Bom, fizemos esse passeio para que, de forma resumida, vocês possam 
perceber que, durante um bom tempo da história, a garantia de direitos não era 
algo para todos, mas só para uma parcela pequena da sociedade. A grande maioria 

?
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não tinha acesso a direitos civis básicos como liberdade de ir e vir, votar, ter acesso 
à escola, aos serviços de saúde, ao saneamento básico etc.

Existem pilares dos Direitos Humanos em vários momentos de nossa história, 
em diversas sociedades. O cristianismo primitivo, por exemplo, afirmava que Deus 
não fazia acepção de pessoas e que todos eram iguais aos olhos d’Ele: judeus 
e estrangeiros, homens e mulheres, velhos e crianças, pobres e ricos. No século 
XVIII, os ideais iluministas, presentes tanto na Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, da Revolução Francesa, quanto nos Bill of Rights (Carta de Direitos), 
da constituição estadunidense, reafirmaram a igualdade e os direitos individuais. 
Entretanto, apesar dessas ocorrências, o entendimento do direito como algo que 
deve ser estendido a toda população é algo recente.

Com o processo de surgimento da sociedade capitalista, as pessoas que 
eram excluídas, começaram a questionar os privilégios de pequenos grupos e a 
reivindicar o acesso aos direitos. Se avançarmos um pouco na história, veremos que, 
na primeira metade do século XX, a humanidade passou por duas grandes guerras. 
Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o bloco vencedor, decidiu criar a 
ONU (Organização das Nações Unidas), uma instituição de caráter supranacional 
com dois papéis fundamentais: 1) evitar uma terceira grande guerra; e, 2) promover 
a paz entre as nações. Visando cumprir com as responsabilidades a ela destinadas 
a ONU, em 1948, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos3.

O universo midiático, seja por desinformação, seja por interesses políticos 
e econômicos desonestos, fazem questão de ignorar os fundamentos dos Direitos 

3 Foi esboçada principalmente pelo canadense John Peters Humphrey, contando, também, com a ajuda de várias pessoas de 
todo o mundo. 
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Humanos, bem como seu real valor. Assim, divulga a inverdade que os DHs só 
atuam na defesa de bandidos e renegam aos mesmos a condição de seres humanos 
e indivíduos, partes da sociedade e detentores dos mesmos direitos. Assim como 
no passado, onde a desigualdade imperava e era considerada natural, muitos hoje 
ainda acreditam que a distinção social é algo justo. Se me comporto dentro do 
padrão aceitável, logo sou mais cidadão, ou tenho mais direitos que este ou aquele 
sujeito que não se porta igual a mim.

Assim, para uma grande parte da população, os sujeitos apontados como 
bandidos devem ser tratados como indivíduos sem direito algum. Em nenhuma 
parte da DUDH você encontrará textos afirmando que aqueles que cometem crimes 
não devam ser punidos. Existem leis e elas precisam ser cumpridas. Entretanto, 
todo cidadão tem direito a um julgamento justo, com amplo espaço para defesa.

Além disso, essas concepções estão, normalmente, 
associadas a outros preconceitos. Vejamos: de acordo com o 

pensamento comum e midiático, se um preto e pobre rouba 
um pacote de leite em pó, numa mercearia, deve ser linchado 

e morto, pois é ladrão. Mas, que programa de televisão 
incentiva o linchamento daquele político que desvia 
recursos destinados à merenda escolar, condenando muitas 

crianças à fome? Que grupo de pessoas cerca, para agredir 
fisicamente, um político que desviou verbas para medicamentos e 

hospitais, matando muitos cidadãos que precisavam de cuidados médicos? Pense 
bem: por que aos ricos pode ser garantido o direito de responder em liberdade e 

?
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de se defender, enquanto aguarda condenação e aos pobres só resta a punição 
imediata?

Então, diante desses questionamentos, quando uma comissão dos DHs vai 
para as prisões verificar em que condições estão vivendo os apenados ou para 
defender algum direito que esteja sendo negado aos acusados, a sociedade (que 
ainda carrega a concepção de que só um grupo de pessoas tem direito a ter 
direitos) se revolta e passa a pronunciar falas como a de que “direitos humanos só 
servem para defender bandidos”.

Além disso, um fato histórico importante precisa ser levado em conta, pois 
muito contribuiu para que esse pensamento preconceituoso se perpetuasse na 
sociedade. Nos anos de 1964 até 1985, o Brasil passou por um período chamado 
de Ditadura Militar. Nesse momento, muitos direitos foram negados para a 
população brasileira, em especial para as pessoas que lutavam contra a ditadura 
(os chamados presos políticos). Esses presos eram submetidos a todo tipo de 
tortura, desde choques até estupros. Sendo assim, defensores dos DHs precisavam, 
frequentemente, estar presente nos chamados DOI-CODI4 para verificar como 
esses presos políticos estavam sendo tratados e evitar maiores torturas. Como os 
que lutavam contra a ditadura eram apontados como foras da lei, a associação 
com a defesa de bandidos veio como consequência.

Agora que você já entendeu melhor o que são os Direitos Humanos, vamos 
tentar mergulhar um pouco mais fundo na questão, conhecendo as chamadas 
“gerações” dos DHs.
4 Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna foi um órgão do governo brasileiro, 
subordinado ao Exército, voltado à inteligência e repressão, durante o regime inaugurado com o golpe militar de 1964.
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Os Direitos Humanos e suas gerações

Diante dos direitos reivindicados e de sua origem 
histórica, os DHs são divididos em quatro gerações. 

A primeira geração surge, justamente, no período de 
ascensão da burguesia5, que ocorre por volta dos séculos XVII 
/ XVIII. Essa geração é marcada pela luta dos direitos civis e 
políticos. Lembra que dissemos, no início desse texto, que por 
um longo período da história, uma grande parcela da sociedade 
vivia, praticamente, sem ter acesso a direito algum? Bem, o 
período é justamente esse. Sendo assim, no século XVII, uma 
parcela da sociedade, começa a reivindicar alguns direitos, 
dentre eles, votar, ter uma propriedade, direito à própria vida 
(pois até então era um Rei que determinava quem vivia e quem 
morria), proibição de escravidão e tortura etc.

5 Classe que detém os meios de produção (terras, máquinas, indústrias, empresas etc).

1ª
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A segunda geração surge no século XIX. Direitos civis e políticos 
conquistados6, é hora de lutar por direitos sociais e econômicos. 
Nesse momento, logo após a famosa Revolução Industrial7, a 
população começou a sair do campo e foram para a cidade 
em busca de emprego e melhores condições de vida. Com a 
superlotação, os donos das indústrias negavam vários direitos 
aos trabalhadores. Por isso, essa segunda geração é marcada 
pela luta pelo direito ao trabalho e à segurança no trabalho, 
ao seguro desemprego, a um salário justo e satisfatório, ao 
lazer e ao descanso remunerado, a participar da vida cultural da 
comunidade etc.

A terceira geração é mais recente, se inicia no século XX e vigora até o século 
atual. Essa geração luta pela internacionalização dos DHs. Ou seja, luta pelo direito 
à paz (vários países estão vivenciando guerras, por exemplo, a Síria), direito ao 
desenvolvimento, a um ambiente natural sadio etc. É importante frisar que por 

6 É importante que se entenda que as gerações não são estanques, ou seja, a primeira geração não conquistou os direitos civis 
para todos, até porque as estamos falando de algo em nível mundial. Então, nem tudo acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, 
no Brasil, as mulheres só conquistaram o direito de votar em 1932, século XX.
7 Teve início na Inglaterra no século XVIII e é marcada pela inserção da máquina a vapor nas indústrias, o que acelerou o 
processo de produção e, consequentemente, mudou a organização social da época.

2ª

3ª
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não existirem leis efetivas que garantam os direitos dessa terceira geração, colocá-
los em prática se torna mais difícil do que os que estão presentes na primeira e 
segunda geração, visto que estes já estão garantidos através de leis trabalhistas, 
Constituição Federal etc.

A quarta e última geração surge neste século XXI e está mais 
ligada ao campo da subjetividade, pois sua pauta de reivindicação 
é atrelada às gerações futuras. O professor e pesquisador 
Giuseppe Tosi nos faz refletir sobre o seguinte “cabe à atual 
geração a obrigação moral e política de deixar para as gerações 
futuras um mundo igual, ou melhor, ao que recebemos das 
gerações anteriores”8. E aí, será que estamos dando passos 
para frente? Será que vamos deixar para nossos filhos e netos 
um mundo melhor do que aquele que foi deixado para nós? 
Defender os DHs, sem exceção, ou seja, defender todos esses 
direitos para todos os seres humanos, é um passo importante 
para a construção de uma sociedade melhor para todos/as.

8 TOSI, Giuseppe. Direitos Humanos: afirmação histórica e características. In: FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra; FRANÇA, 
Marlene Helena de Oliveira; NÁDER, Alexandre Antônio GÍLI (Orgs). Diversidade e cidadania: a educação em direitos humanos 
na escola. João Pessoa-PB: CCTA, 2018, p. 54.

4ª
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?Que tal conhecermos um pouco mais sobre os
Direitos Humanos?

  
Lembra que falamos, lá no início 
do texto, que em 1948, a ONU 

proclamou a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH)?

Proponha ao seu/sua 
professor/a fazer uma roda 

de debate em sua sala de aula 
para discutir as dimensões que 

fazem parte dos DHs.

Bem, para que ela fosse formulada, as pessoas precisaram definir algumas dimensões que norteariam a elaboração das leis. Vamos conhecer essas dimensões?
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3

1
  Dimensão Ética:

Fala sobre o caráter natural dos direitos, ou seja, a DUDH 

afirma que “todas as pessoas nascem livres e iguais”.

2  Dimensão Jurídica:                É quando os direitos entram no campo da 
legislação, ou seja, quando os Estados (leia-se países) assinam 
acordos, pactos, tratados e os incorporam em suas constituições, 
para que os direitos passem a serem leis.

       Dimensão Política:

É quando o Estado (país) assume o compromisso de pôr 

em prática, através de políticas públicas, os direitos que já são 

garantidos por lei.

As Dimensões dos Direitos Humanos
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4

5

•             Dimensão Econômica: 

           É quando o Estado entende que não pode se limitar 

à garantia dos direitos de liberdade e põe em prática políticas para 

garantir a satisfação de um mínimo de necessidades humanas 

básicas.

  Dimensão Social:
         É o entendimento da importância de termos uma 

sociedade civil organizada, seja através de sindicatos, de associação 

de moradores etc., para que haja uma efetiva implementação dos 

direitos.6
             Dimensão Cultural:
Passa pela compreensão de que os direitos humanos precisam 

fazer parte da vida, da história, da cultura de um povo. É preciso que 
os DHs façam parte da maneira de ser e agir de um povo.

7  Dimensão Educativa:

             É preciso que haja uma educação para os DH, seja 

ela formal ou informal. As pessoas precisam ser educadas para o 

exercício da cidadania, para o respeito sem distinção de cor, gênero, 

classe social, religião. Essa é uma dimensão base dos DHs.



26

Bem, vocês conseguiram perceber que os DHs não são só para defender 
bandidos, não é mesmo? As pessoas que atuam na causa dos DHs lutam para que 
todos os seres humanos tenham seus direitos garantidos. Se começarmos uma 
política de exceção, e difundirmos discursos individualistas como “só o homem e 
a mulher de bem é que deviam ter acesso a direitos” ou “esses direitos humanos 
deviam se acabar, pois só serve para defender bandido”, podemos começar a 
perder direitos garantidos historicamente e que são importantes também para 
você, um familiar, um amigo, todos nós.

Se você acha que isso é impossível, acredite, não é! 

 Recentemente, foi aprovada, em nosso país, a chamada “leis dos gastos 
públicos” que congela, por 20 anos, o investimento em saúde e educação. Uma 
lei como essas vai de encontro aos interesses da população, ela vem para ameaçar 
o SUS, as escolas e as universidades públicas. Imagine se, todas as vezes que você, 
ou um parente adoecer ter que pagar para ir ao médico, ou quando terminar seu 
ensino médio não ter mais uma universidade pública para estudar?

Outra aprovação recente foi a reforma trabalhista que, na sua essência, 
coloca o empregado para negociar diretamente com o seu patrão. Imagine, com 
os mais de 13 milhões de desempregados, que fazem parte do nosso país hoje, os 
que estão empregados, por medo de perder seu emprego, vão acabar se sujeitando 
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a todo e qualquer salário, a toda e qualquer condição de trabalho. Tudo o que a 
Segunda Geração dos DHs lutou para garantir, pode está começando a escapar 
por entre nossos dedos. Esses e outros debates são travados pelos que fazem a 
luta nos Direitos Humanos.

Mais à frente, nesse nosso livro, vamos analisar como os Direitos Humanos, 
enquanto direitos de todos nós, se aplicam a alguns casos específicos, em variados 
contextos. Em cada capítulo, apontaremos ainda materiais complementares, como 
sites e filmes, para aprofundar o entendimento do assunto e indicar entidades e 
órgãos a quem você pode recorrer, sempre que perceber que seus direitos estão 
sendo negados. Desejamos bons estudos e debates.

Para saber mais...

Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/
Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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O Menino e o Mundo (Direção: Alê Abreu, 2013).

Essa animação brasileira é um encanto, apesar 
da flagrante simplicidade. Conta a estória 
de Cuca, um menino que sai de casa à 
procura de seu pai, que saíra para uma 
temporada de trabalho. No caminho, 
e em direção à cidade grande, Cuca 
se defronta com aspectos da dura 
realidade da vida - a opressão 
dos poderosos sobre os pobres, a 
substituição da mão de obra pelas 
máquinas, o cotidiano agitado da 
cidade. Contrariamente a esse mundo, o menino tem o seu próprio – recheado de 
sonhos e de música. Uma animação simplesmente tocante e encantadora.

Dica de filme:
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MÍDIA E DIREITOS HUMANOS?
Júnior Pinheiro1

Uliana Gomes2

Os meios de comunicação definitivamente já fazem parte de nosso cotidiano, 
principalmente depois do advento da cultura digital e da convergência das mídias 
para a internet. Raros são os momentos em que conseguimos nos imaginar longe 
dos conteúdos textuais, das músicas, filmes, vídeos, fotos e das possibilidades 
interativas das redes sociais.

Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
– PNAD-C, realizada pelo IBGE, no último trimestre de 2016, revelou que, de 69,3 
milhões de domicílios particulares permanentes no Brasil, apenas 2,8% – ou seja, 
1,9 milhão – não tinham televisão. Além de apontar que 97,2 % dos lares brasileiros 
se mantêm informados pela televisão, a sondagem também apontou que o país já 
conta com 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% 
da população com idade acima de 10 anos.

Diante de tal quadro, podemos dizer que há um grande fluxo de informação 
circulando, seja pelos meios tradicionais – rádios, jornais, revistas e televisões, 
seja em postagens, transmissões e compartilhamentos da internet. Apesar disso, 
ainda estamos longe da qualidade e responsabilidade necessárias para a difusão 
informacional.

1 Jornalista (UESB), Mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas (UFPB), doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação (UFPB). Tutor à distância do Projeto de Extensão de Aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos.
2 Mestre em Políticas Educacionais (UFPB), Especialista em Ensino Superior e em Psicopedagogia. Pesquisadora com foco em 
educação, direitos humanos, representações sociais e a relação entre conhecimento e Tecnologias da Informação e Comunicação 
– TICs.
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A revolução digital, que possibilitou o acesso aos dispositivos de produção 
de conteúdo, infelizmente não se deu acompanhada do desenvolvimento do senso 
crítico e ético, ideais para o exercício da cidadania.

Soma-se ainda a falta de comprometimento dos meios de comunicação com 
a ética e o respeito à diversidade, aos direitos humanos e às questões afirmativas das 
classes populares. Preocupados com o lucro e os interesses políticos e econômicos 
dos anunciantes e das classes mais favorecidas, a mídia, irresponsavelmente, não se 
importa em difundir conteúdos distorcidos e utilizar estereótipos para ridicularizar 
minorias e suas lutas.

O problema, contudo, não é novo. Apesar de potencializado, em nossos 
dias, pelo contexto digital interativo, precisamos retroceder aos primórdios da 
mídia para entendermos como os meios de comunicação se tornaram os grandes 
violadores dos direitos humanos que são hoje.

Apesar das experiências de boletins informativos, produzidos nas civilizações 
antigas, como Roma e China, os primeiros jornais, produzidos dentro dos critérios 
clássicos do jornalismo, são bem mais recentes, datando do século XVII, e só foram 
possíveis graças à invenção da prensa móvel. Durante a Revolução Francesa (1789-
1799), os jornais tiveram um importante papel na divulgação de conteúdos de 
cunho político e social, capazes de influenciar, no mundo inteiro, movimentos 
libertários, republicanos e abolicionistas.

Entre os séculos XVIII e XIX, durante a Revolução Industrial, houve uma 
modernização das tecnologias produtivas, em diversos níveis. Esse fator também 
atingiu a imprensa, levando os jornais a investir muito dinheiro na aquisição de 
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novas máquinas. Para angariar tais recursos, os periódicos precisaram disputar 
mais acirradamente as fatias do mercado publicitário.

Configurou-se, assim, um ciclo: os diários, que contavam com novas 
tecnologias, produziam materiais com maior qualidade técnica e estética, atraindo 
um maior público leitor. Quanto mais leitores, mais anunciantes se interessavam 
em patrocinar aquele veículo e o custo do espaço publicitário daquele meio ficava 
mais caro. Quanto mais anunciantes, a um preço maior, mais recursos o jornal 
dispunha para investir em novas tecnologias, além de aumentar seu lucro.

Essa disputa pelo público leitor e pelos recursos dos anunciantes, fez com que 
os jornais abandonassem seu papel prioritário de informar os cidadãos e reivindicar 
seus direitos e passassem a produzir e dar espaço para conteúdos sensacionalistas 
– atraentes para um público curioso – e de qualidade duvidosa, vinculados aos 
interesses políticos e econômicos. Essa prática não só se manteve, com a chegada 
do rádio e da televisão, no século XX, como se intensificou, atingindo os limites da 
apelação.

A partir dos anos 1960, especificamente, a televisão passou por um 
processo de popularização. O boom econômico ocidental permitiu que muitas 
famílias adquirissem um televisor. Sem a necessidade de saber ler para decodificar 
as mensagens – condição primordial para os leitores de jornais – esses novos 
telespectadores se tornaram um alvo para os anunciantes. Assim, os produtores e 
emissoras propuseram programas de conteúdos apelativos e sensacionalistas que, 
segundo eles, agradariam às fatias C e D da população.

Enquanto meio de comunicação complexo, caro e que depende 
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constantemente de inovações tecnológicas, a televisão precisou se adequar à lógica 
de mercado, a fim de assegurar maior lucro e ganhar espaço nas disputas com a 
concorrência. Para tanto, recorreu às formulas prontas tais como estereótipos e 
polêmicas.

A busca pelo espetáculo, que se transformou na base de diversos programas 
televisuais, mescla reportagens sobre aberrações com entrevistas que desnudam 
por completo a intimidade alheia. Disfarçados de programação para a família, e 
sem levar em conta a classificação indicativa para a idade do telespectador, são 
exibidos atos de violência física e simbólica, aliados a diversos níveis de atentado 
ao pudor.

Os apresentadores, animadores e jornalistas de tais atrações convertem-se 
em pequenos diretores de consciência, porta-vozes da opinião pública, recheada 
de moralismos cínicos, ditando o que se deve pensar sobre os problemas cotidianos 
da sociedade, só que de forma superficial, banalizada, homogeneizada e, em certa 
medida, despolitizada, sem se preocupar, de fato, com uma transformação social 
Esse conteúdo costuma vir mascarado de interesse público e recheado de atrações 
apelativas, o que dificulta a percepção de sua estrutura pelos telespectadores.

A constante exibição de conteúdos agressivos, violentos, sem a devida 
reflexão que os mesmos pedem, contribui para a banalização e para o aumento da 
tolerância à truculência e crueldade. Buscam-se heróis, capazes de “fazer justiça” 
imediatamente, antes que os ativistas dos direitos humanos possam intervir, a fim 
de “proteger o marginal”. Procuram-se vinganças pessoais, como forma correta 
de justiça, repressões e execuções, como meio de punição que arranque o mal da 
sociedade e sirva de exemplo aos demais foras da lei.
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Seguindo o mesmo padrão, os programas humorísticos se valem dos 
estereótipos regionais, ou da exploração pitoresca e da ridicularização dos tipos 
humanos que não se inserem nos padrões impostos pela sociedade conservadora. 
Assim, minorias étnicas, religiosas, de classe, ou de gênero, são ridicularizadas, 
enquanto se esvaziam os debates sobre a importância do respeito às diferenças e 
os direitos das populações em situação de risco.

Mulheres, gays, negros, indígenas, pobres, nordestinos e outras minorias 
sociais são sempre apresentados de maneira pitoresca, engraçada, atrapalhada, 
desonesta, preguiçosa, desprovidos de caráter e beleza e com baixa capacidade 
intelectual e profissional, quando comparados aos indivíduos apontados como 
padrão social.

A situação se agrava quando se percebe que os meios de comunicação que 
veiculam conteúdos apelativos são os mesmos que destinam pouquíssimo espaço 
para a difusão de aspectos socioculturais afirmativos, das lutas e conquistas dos 
movimentos sociais e minorias e voltados à valorização da diversidade, dos direitos 
humanos e o exercício da cidadania.
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Nos últimos tempos, devido 
ao grande fluxo de informação 
produzido e veiculado na internet, 
mídia que ainda carece de marcos 
regulatórios eficazes, tem se 
intensificado o desrespeito e o 
preconceito para com as minorias 
e seus direitos. São as chamadas 
fake news – ou notícias falsas 
– algo que também não é 
novo, mas que ganhou força 
e novos contornos em tempos 
de cultura digital. Veiculadas 
como fatos verdadeiros, 
geralmente elas estão voltadas 
à desmoralização e difamação, 
causando grande prejuízo, seja 
a determinados indivíduos, sejam 
para grupos identitários e fora 
dos padrões sociais impostos 
como corretos.



36

Para saber mais...

Minorias

Geralmente se faz muita confusão acerca do termo Minoria, 
associando o mesmo à questão numérica, quantitativa. Na 
verdade, quando se usa tal expressão, estamos falando 
de Minoria Social, a qual pode ser compreendida como 
determinada parcela da população que não detém poder e 

representatividade.

Immanuel Kant faz uma diferenciação interessante, para nos ajudar a entender o 
termo. Segundo o filósofo prussiano, a maioridade, em alemão, é Mündigkeit, que 
implica literalmente a possibilidade de falar e menoridade seria Unmündigkeit, a 
impossibilidade de falar. Desse modo, menor (ou minoria) é aquele que não tem 
acesso à fala plena, que não tem voz, representatividade.

A minoria é movida pelo impulso de transformação. Por isso as minorias são 
constituídas por grupos envolvidos em lutas questionadoras de certos cenários 
sociais: negros, mulheres, indígenas, LGBTs, entre outros.
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Mídias Sociais: privacidade e notícias falsas

As mídias sociais e sua relação com a proliferação de propagandas e notícias 
falsas é um tema tão atual quanto relevante. Para entendermos um pouco mais 
sobre o mesmo precisamos estabelecer o que são mídias sociais e digitais e como 
essas formas de comunicação podem se configurar como um direito humano a ser 
reivindicado ou interferir diretamente na garantia ou violação de outros direitos. 
Para isso, vamos apontar alguns conceitos.

O que seriam as mídias sociais?

Em primeiro lugar, é importante entender que mídia é uma palavra que 
designa os principais veículos de comunicação social, como: rádio, TVs, jornais, 
revistas e, atualmente, com o advento de computadores e da internet, as mídias 
digitais. Com estas últimas, temos a multimídia, que é a união dos mais variados 
meios de comunicação. O mundo multimidiático combina sons, textos e imagens, 
cruzando as tecnologias da informática, da telefonia e da televisão. A multimídia 
tem facilitado processos de comunicação em termos de velocidade e da quantidade 
de informação que chega até nós sem precisarmos sair de casa.

A comunicação, feita por meio das mídias digitais, trouxe novas formas 
de interação social, propagadas pelas mídias sociais, ou redes sociais – sites e 
aplicativos que nos permitem interagir e compartilhar informações a partir da troca 
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de conteúdos entre os usuários. As redes sociais mais utilizadas, atualmente, são 
Facebook, Youtube, Instagram e WhatsApp e se tornaram importantes canais de 
comunicação.

Novos canais de propagação de conteúdo

A mídia impressa, como jornais e revistas, bem como programas de rádios 
e telejornais, ao longo do século XX, foram os principais meios de comunicação, 
levando notícias e conteúdo. Hoje, porém, há certa resistência aos meios de 
comunicação ligados aos noticiários nesses formatos, pois muitos acreditam que, 
por trás dessas notícias e de certas informações, existam sempre interesses políticos 
e de ordem econômica. Mas será esse o caminho para nos mantermos realmente 
informados? Será que essa forma de comunicação é livre de possíveis ruídos?

De acordo com o site Politize, “há quem se informe somente pelas redes 
sociais e nunca abra um jornal. Aí reside o problema: muitas vezes são disseminadas 
informações inexatas, exageradas ou erradas de alguma maneira”. Diante disso, 
devemos ter cuidado com a nova forma de nos mantermos informados, visto que 
as redes sociais e seus algoritmos3 formam o que se tornou conhecido por bolhas 
sociais ou ideológicas.

As mídias sociais acompanham nossa rede de interesses e relacionamentos, 
a partir do que mais se publica e curte. O algoritmo do Instagram, por exemplo, 
3 Os algoritmos são fórmulas matemáticas utilizadas para selecionar os conteúdos mais relevantes e que será visível para os 
usuários de redes sociais.
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integra dados dos seus usuários, como comentários, hashtags (#), localização e 
perfis que seguem para oferecer notícias e informações personalizadas e você 
acaba vendo e lendo notícias do que mais te interessa e/ou ver quem compartilha 
das mesmas ideias.

Desta forma, você só tem acesso a notícias e reportagens acerca de 
posicionamentos que você já defende ou sente interesse, ficando numa espécie 
de “bolha social”, onde sua visão de mundo é confirmada repetidamente e, se um 
amigo seu compartilha uma notícia, ainda que falsa, sua tendência será tratá-la 
com credibilidade. Notícias falsas vinculadas a fatos reais são chamados de pós-
verdade.

As pós-verdades, enquanto notícias falsas, são difundidas, em especial, por 
redes sociais e apps como o WhatsApp. Nas pós-verdades a verdade não é levada 
em consideração, mas a possível influência de quem as veicula aliada às crenças 
de quem lê a notícia e passa a tomar tais informações como verdadeiras. Por isso, 
é muito importante checar os fatos, em mais de uma fonte, antes de compartilhar 
algo, para não nos tornarmos instrumentos de disseminação de notícias falsas.

Vocês se lembram do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco? 
Grande parte das notícias e informações sobre ela deram margens para 
manifestações distorcidas e informações falsas sobre sua vida pessoal. Além disso, 
as fake news também foram vinculadas aos discursos como: “morreu por defender 
bandido”, em clara perseguição à sua atuação política e dedicação aos direitos 
humanos.
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Notícias como essa, chegam até você, a partir do seu ciclo de “amigos 
virtuais”. Dos seus cem, mil ou um milhão de seguidores ou daqueles a quem 
você segue, há os que propagam ideias e visões diferentes da sua, mas, ao curtir 
e compartilhar algumas postagens das suas redes, sem estar atento ao que diz 
o conteúdo de matérias, vídeos ou até os divertidos memes, você pode estar 
propagando discursos de ódio, racismo, homofobia, machismo, entre outras 
formas de preconceito, tudo porque você não foi além da leitura do título, ou 
apenas curtiu e compartilhou.

Mas então, como sair dessa bolha?

Já vimos que os algoritmos das redes sociais captam nossos dados, por 
meio de formulários de cadastro em sites ou nos serviços que solicitamos junto às 
operadoras de telefonia móvel. Além disso, invadem nossa privacidade, utilizando 
áudios, fotos e vídeos que enviamos para coletar informações e vendê-las aos 
vários bancos de dados e empresas de e-commerce que abarrotam nossas redes 
sociais com propagandas e promoções.

Além da violação da privacidade, os algoritmos da internet acabam nos 
conduzindo a um pensamento alienado e acrítico, valendo-se das fake news. 
Denuncie falsas notícias, proteja-se e use os marcos legais a seu favor e em favor 
da sua privacidade. Não seja instrumento propagador de fake news.
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Marcos legais e o direito à privacidade

Acusações de interceptação ilegal de dados de cidadãos se tornou pauta 
urgente, nas agências governamentais, as quais estabeleceram um marco civil 
multilateral para a governança da internet e para a proteção de dados. O direito à 
privacidade, nas mídias digitais, passou a fazer parte das discussões de organizações 
ligadas aos direitos humanos e às telecomunicações.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, durante a 34ª sessão do 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH), foi aprovada, por 
consenso, a resolução sobre o direito à privacidade na era digital, proposta pelo 
Brasil e Alemanha.

A defesa dos direitos humanos deve ser prioritária nas ações dos Estados. O 
direito à privacidade é fundamental para a preservação da dignidade humana, da 
liberdade de expressão e opinião e para a sobrevivência da democracia. A resolução 
proposta na Assembleia da ONU concretiza o entendimento da necessidade de 
que, por mais democrático que seja o ambiente virtual, a promoção dessa liberdade 
deve primar pelo respeito aos direitos humanos nas comunicações a partir do 
acesso as mídias digitais.

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, de 1966, proíbe 
interferências arbitrárias na vida dos cidadãos e é com base nesses fundamentos 
que a resolução da ONU consagra o princípio de que os direitos do cidadão, no 
mundo real, devem ser respeitados com igual rigor no virtual.
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Vazamentos

Outro tipo de violação grave aos direitos individuais e à dignidade humana é 
a divulgação, sem autorização, de imagens íntimas alheias, na internet. Os famosos 
vazamentos ocorrem, geralmente, em decorrência de vinganças pessoais, mas 
podem também ser frutos da falta de empatia e da maldade banal do ser humano.

Caso isso ocorra, a vítima pode fazer um boletim de ocorrência, dando 
início a uma investigação criminal, pois tal ato é crime. O autor do vazamento 
responderá por difamação ou injúria, de acordo com os artigos 139 e 140, do 
Código Penal. Quando a vítima for criança ou adolescente, o artigo 241 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) define como crime grave a divulgação de fotos, 
gravações ou imagens de crianças ou adolescentes em situação de sexo explícito 
ou pornográfica.

Em caso de invasão de dispositivo eletrônico, como celular, tablet ou 
computador, o crime passa a ter um agravante, o que aumenta a pena prevista, 
nos termos da Lei nº Lei 12.737/12, conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, 
que criminaliza a invasão de dispositivo eletrônico alheio para obter, adulterar 
ou destruir dados ou informações, sem autorização do proprietário. Caso suas 
imagens tenham ido parar em redes sociais, como o Facebook ou Youtube, e não 
sejam retiradas do ar, após sua solicitação, ainda haverá a incidência de indenização 
por danos morais.
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Finalizando

Todo ser humano tem o direito de se comunicar, formar opinião, reafirmar 
crenças, compartilhar ideias e ideais, tendo, por isso, o direito de expressar esses 
direitos. Do contrário eles seriam de pouca ou nenhuma importância. O direito 
à liberdade de expressão é reconhecido e positivado no atual ordenamento 
jurídico, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso IV, o qual dispõe que “é livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. (BRASIL, CF/88).

Mas, para nos mantermos livre de fato e termos a liberdade e o direito de nos 
manifestar, compartilhar notícias, fatos, conteúdos, em diversas mídias, é preciso 
que, junto a esse direito, aliemos a responsabilidade de 
identificação e comprometimento pelo que 
comunicamos e compartilhamos.

Como tantos outros direitos 
fundamentais, a liberdade de expressão não 
se constitui como um direito absoluto. Mas 
se limita aos demais direitos da personalidade, 
sancionados pela Constituição Federal de 1988, 
como: a dignidade, a honra, a imagem, dentre 
outros. No mais, é sempre bom refletirmos que 
nosso direito não pode ser maior que o direito dos 
outros.
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Para saber mais...

Democracia e internet: precisamos falar sobre 
algoritmos.

 Visite o endereço:  w w w . n e x o j o r n a l . c o m . b r /
ensa io /2016/09/25/Democ rac i a -e - i n te rne t -
precisamos-falar-sobre-algoritmos

Como funcionam as sugestões de pesquisa no Instagram: https://www.psafe.
com/blog/sugestoes-de-pesquisa-no-instagram/

Como não ser alvo das fake news:

Evite ser alvo das notícias falsas usando as Mídias Sociais de forma crítica. 
Para isso, vai aqui algumas dicas de Cristina Tardáguila:

Não leia só o título do que vê nas mídias sociais: Ler o texto completo, 
ou não compartilhar o vídeo, apenas pelo título, evita que você 
compartilhe notícias falsas.

Cuidado com o Sensacionalismo: mentiras nas mídias estão 
cheias de emoções.

1ª
2ª
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Cheque a autoria da informação: Cheque a veracidade dos fatos a partir do 
autor, muitas notícias são assinadas por identidades falsas, ou por alguém 
que não domina o assunto. Quando uma matéria é assinada por um repórter 
registrado, o site demonstra responsabilidade pela qualidade da informação.

Veja se conhece o site: É preciso saber quem é o responsável legal pelas 
publicações. Também vale checar o endereço do site. Segundo Cristina, algumas 
páginas tentam simular o endereço de um veículo importante, alterando 
apenas uma letra, um número ou um símbolo gráfico.

Observe se o texto contém erros ortográficos: Agências de publicidade, escritores de 
renome, pesquisadores, reportagens jornalísticas prezam pelo bom vocabulário e pelo uso 
correto das normas gramaticais. Por outro lado, os sites com notícias falsas ou mensagens 
divulgadas pelo WhatsApp tendem a apresentar uma escrita fora do padrão, com erros de 

português ou exagero de adjetivos.

Confira a data da publicação: Observe quando a notícia foi publicada. 
Muitas vezes as notícias nem são falsas, mas estão apenas fora de validade 
e/ou de contexto.

Mantenha-se informado. Evite ficar na “bolha social”: Ler além das nossas 
convicções, acessar mídias desconectadas das redes sociais, fazer um esforço para 
estar mais informado, encontrando novas fontes recomendadas por quem entende 
do assunto tratado. Vá além na busca pelos seus interesses, lendo até fontes que 

tenham ideias diferentes das suas, mas que sejam confiáveis.

3ª
4ª

5ª

6ª
7ª



46

Fake News: A mentira na política

Cristina Tardáguila / TEDxPetrópolis

Um TED bem especial para que você possa 
usar as Mídias Sociais sem ser violado em 
seu direito de privacidade, bem como, 
evite ser instrumento de violação 
dos direitos de outrem. As chamadas 
Fake News, ou notícias falsas, são hoje 
um grave problema social, podendo 
ocasionar mortes, prejuízos 
econômicos, sociais e políticos. Na 
política e nas redes sociais, notícias 
falsas são constantemente propagadas e usadas, mas como saber 
o que é uma notícia falsa?

Dica de filme:
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Sugestão de Leitura: 

Como Sair das Bolhas

Autor: Pollyana Ferrari / Editora: EDUC / 2018

Nesse livro Pollyana Ferrari mostra, dentro do contexto do jornalismo e das redes 
sociais falsas, que a notícias falsas são facilitadas pelo vício das pessoas criarem 
personagens que às vezes nem são, pelo vício em celular e redes sociais, pela falta 
de tempo que dão a elas mesmas para desconectar e parar para pensar, questionar. 
Por isso, a facilidade para a apertar o botão e compartilhar algo que nem têm certeza. 
A autora mostra como hoje o conceito de “viver na bolha” evoluiu para algo pior: 
as pessoas (de modo geral) só convivem, mesmo virtualmente, com quem pensa 
parecido, com quem tem a mesma opinião política e gosta dos mesmos ídolos, da 
mesma música, o que facilita que, ao receber algo absurdo sobre políticos, sobre 
um artista ou sobre um time de futebol, já compartilhe, como verdade.
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A quem recorrer, em casos de violações dos 
DHs, pela mídia.

Muitas são as possibilidades de denúncia e ajuda, quando você 
se sentir, individualmente ou em grupo, difamado, caluniado ou exposto, de 

forma indevida, pela mídia. Diariamente, vários programas de TV, além de sites 
e canais da internet, com conteúdos policialescos ou de humor de mau gosto, 
violam os DHs e permanecem impunes.

Você pode – e deve – denunciar e recorrer em caso de:

- Exposição indevida de pessoas e famílias;

- Identificação de adolescentes em conflito com a lei;

- Desrespeito à presunção de inocência e violação do direito de silêncio;

- Discurso de ódio e preconceito;

- Tortura psicológica e tratamento desumano e degradante;

- Incitação ao crime ou à violência, como linchamentos, por exemplo.

?
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Esses dois passos também são indicados, quando se tratar do vazamento 
de imagens íntimas. Quando a divulgação de imagens íntimas for provocado por 
parceiro, ou ex, faça a denúncia nas delegacias especializadas em crimes contra a 
mulher.

1) Junte o máximo de provas possíveis: 
fotografias, registros, prints, gravações 
de áudio e vídeo da matéria veiculada, 

entre outras que provem a sua 
denúncia.

2) Procure a polícia civil 
para registrar um boletim de 

ocorrência e solicitar apuração da 
gravidade do ocorrido.

           3) Leve cópias dos registros 
e a denúncia ao ministério público. 

Em caso de menor de idade, procure 
o conselho tutelar, ou conselho 

municipal da criança e adolescente 
(quando for o caso).

4) Leve a denúncia a órgãos e 
instituições voltadas aos DHs, como 

ONGs e observatórios da mídia.
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A Plataforma Mídia sem Violações de Direitos, por exemplo, é realizada 
pelo Intervozes, organização ativista que atua pela efetivação do direito humano 
à comunicação.

www.midiasemviolacoes.com.br/

Para outras informações sobre procedimentos de denúncias e para levar ao 
conhecimento da Organização das Nações Unidas – ONU, acesse:

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/denuncias/
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INFÂNCIA, JUVENTUDE E
DIREITOS HUMANOS

Genilza do Nascimento Silva1

Geziane do Nascimento Oliveira2

Renildo Lúcio de Moraes3

1. Crianças, Adolescentes e 
Direitos Humanos.

A Infância é um período de 
desenvolvimento de todo ser humano que 
vai desde o nascimento até os 12 anos 
de idade completos. Ao longo da história 
da humanidade, no mundo inteiro, vem sendo 
realizados muitos estudos e pesquisas acadêmicas 
para compreender esta fase tão importante, além 
de muitas discussões a respeito dos direitos 
deste público e como assegurá-los.

1 Especialista em Psicopedagogia (CINTEP-PB). Graduada em Pedagogia (UVA/UNAVIDA). Atua como tutora do curso de 
aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos (UFPB).
2 Mestre em Sociologia (UFPB); Graduada em Ciências Sociais – Bach. (UFPB); Graduanda em Licenciatura em Ciências Sociais 
(UFPB). Socióloga no Centro Pop/ Santa Rita-PB. Atua como tutora do Curso de Aperfeiçoamento em Educação em Direitos 
Humanos (UFPB).
3 Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas (UFPB); Graduado em Serviço Social (UFPB); Especialista em 
Adolescência e Juventude no Mundo Contemporâneo (FAJE); Especialista em Gestão Pública Municipal (UFPB). Atua como tutor 
do curso de aperfeiçoamento em Educação em Direitos Humanos (UFPB).
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As crianças são seres humanos que precisam de cuidado integral. 
Antigamente,elas não tinham seus direitos reconhecidos. Ainda muito cedo, eram 
inseridas pela própria família no trabalho braçal, em lavouras e até mesmo em 
serviços domésticos, o que as impedia de ter direito a estudar, brincar e comprometia 
até mesmo seu desenvolvimento físico e intelectual. Elas eram vistas como adultos 
em miniaturas, e muitos direitos dessas crianças eram violados.

Após a criação de muitos documentos, na tentativa de promover e garantir 
direitos e cidadania às crianças, um importante passo foi dado, na consolidação 
dos mesmos. Em 13 de julho de 1990, foi aprovado, pela câmara dos deputados, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em um trecho de uma canção, que 
expressa em sua letra parte do estatuto da criança, é perceptível o quanto foi im-
portante a elaboração deste documento para garantiados direitos das crianças e 
adolescentes:

Criança tem direito a se alimentar, Criança tem direito a se educar

Saúde é preciso, precisa cuidar, e todas as crianças têm direito a um lar

Criança tem direito pra se respeitar, não pode no papel esse direito ficar

E o mundo inteiro tem que entender que o direito da criança é pra valer

Interpretação: Mara Maravilha

Composição: Carlinhos Félix
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(...) Descer do escorregador,Fazer bolha de sabão,Sorvete se faz calor,Brincar de adivinhação (...)

Quando pensamos nesses direitos que o ECA norteia, podemos nos per-
guntar: Será que eu quando criança tive esses direitos garantidos?

Vamos refletir sobre o direito de brincar. O ECA prevê o direito à liberdade, 
no parágrafo IV, onde se lê: “é direito da criança brincar, praticar esportes e diver-
tir-se.”

O brincar proporciona à criança desenvolver-se em vários aspectos: o mo-
tor, o emocional, o social; permite ainda explorar sua imaginação, criar e descobrir 
novas possibilidades. As brincadeiras, na infância, proporcionam prazer, satisfa-
ção e conduz ao bem estar e equilíbrio emocional. Quando sentamos com nossos 
avós, os ouvimos falar da infância difícil que eles viveram, mas também ouvimos 
seus relatos de que, quando crianças, eles encontravam algumas formas de diver-
são. Quem nunca ouviu alguém contar que um pedaço de madeira ou até uma 
espiga de milho se transformava em um brinquedo? É fato que toda criança busca 
o brincar.
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Ruth Rocha, escritora brasileira de literatura infanto-juvenil, em uma das 
estrofes de sua poesia “O Direito da Criança” diz que criança deve:

Quem nunca soprou uma bolhinha de sabão e, ao soprá-la, se encantava 
com seu movimento no ar? Quem nunca teve o prazer de se lambuzar de sorve-
te? Quem nunca quis sentir o sabor da cobertura do bolo de aniversário e não viu 
problema em furá-lo com o dedo? Quem nunca sonhou em ouvir os coleguinhas 
de infância gritar seu nome no cantar dos parabéns: É pique, é hora, rá-tim-bum...? 
Quem nunca...?

Não é por acaso que pensar em infância conduz a tantas recordações boas. 
Criança que nunca brincou, nunca viveu. Não importa a classe social. Fica claro o 
quanto é significativo o brincar na infância para uma vida saudável, para a forma-
ção do cidadão em todos os aspectos, e esse direito deve ser garantido e assegu-
rado pela família e sociedade em geral, conforme previsto no Art. 4º do ECA, que 
diz: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cul-
tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Quando conhecemos nossos direitos e nos reconhecemos como cidadãos 
dotados de direitos e deveres, nos tornamos protagonistas de nossa própria his-
tória. Conheça os Direitos da Criança e Adolescentes, conheça a sede do Conselho 
Tutelar do seu município, seja um/a defensor do ECA.
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Como vivenciei minha infância?

Quais os direitos que percebo que foram violados na 
minha infância?

Quais as minhas melhores lembranças de infância?

Capitães da Areia, de Jorge Amado 
(Produção: Ano 2011).

Dica de filme e leitura:

?
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2. Juventudes: conceitos e construção das Políticas Pú-
blicas.

Por mais que a gente cresça 
Há sempre alguma coisa que a gente 

Não consegue entender
Por isso, mãe

Só me acorda quando o sol tiver se posto 
Eu não quero ver meu rosto 

Antes de anoitecer 
Pois agora lá fora, 

O mundo todo é uma ilha 
Há milhas, e milhas, e milhas

Nessa terra de gigantes 
Que trocam vidas por diamantes 

A juventude é uma banda 
Numa propaganda de refrigerantes

(Terra de Gigantes – Engenheiros do Hawai)

2.1. O que é ser jovem?

Como na letra da música, muitas vezes a juventude é apenas percebida 
como um slogan ou algum “clichê publicitário”, mas afinal o que é ser jovem? O 



DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS!

57?

jovem é um sujeito que têm valores, visões de mundo, interesses e necessidades 
que se diferenciam de outros grupos etários.

Contudo, esse jovem não se denomina apenas por uma categoria etária, a 
juventude é uma construção histórica e social, que se constrói e se reinventa por 
percepções diferenciadas, sejam dos próprios jovens ou por outros grupos etários, 
e é essa juventude que pode mudar e se reconstruir de acordo com aspectos so-
ciais e culturais de diferentes contextos e lugares.

Ser jovem é se compreender parte de algo, em nossa sociedade, especial-
mente, que engloba uma gama de especificidades da multiplicidade juvenil. Estan-
do em um meio que se diferencia em leituras de mundo, o/a jovem tem a possi-
bilidade de se reinventar e de transformar visões de mundo e comportamentos, 
entre seus pares, com novos olhares e novas descobertas. Portanto, a partir desta 
percepção que a juventude se apresenta, em sua pluralidade, até mesmo no termo, 
juventudes.

O mundo mudou, as sociedades mudaram e, consequentemente, as pes-
soas mudaram. Hoje, na sociedade se aceita o que antes não era nem tolerado, 
assim, a sociedade contemporânea abre-se ao novo e busca construir novas con-
cepções. E com a juventude não aconteceu de forma diferente, pois, mudou-se a 
percepção sobre o que é a juventude, especialmente a brasileira.

Como estou vivenciando minha juventude?
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Pro dia nascer feliz (2006) – 
Documentário.

Sinopse: As angústias e inquietações 
do adolescente, e, em especial, a ma-
neira como ele se relaciona com 
um ambiente fundamental em sua 
formação: a escola. Filmado em três 
estados brasileiros com classes sociais 
distintas. Pro dia nascer feliz desenha um diário de observação 
do adolescente brasileiro. Professores também expõem seu cotidiano profissional, 
ajudando a pintar um quadro completo das desigualdades e da violência no país a 
partir da realidade escolar.

Dica de filme:

2.2. A juventude no cenário das Políticas Públicas de Ju-
ventude

Podemos afirmar que, no Brasil, até a década de 1990, a juventude não era 
amplamente percebida como uma categoria social relevante a ponto de alcançar 
alguma significância social ou jurídica. A promulgação do ECA, em 1990, inaugurou 
um marco legal para o público jovem, embora os jovens maiores de 18 anos ainda 
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continuassem sem uma política pública específica para esse segmento etário.

A partir de então, aconteceram muitas mobilizações juvenis para que os 
poderes públicos, a saber, os poderes Executivos e Legislativos, percebessem a 
importância de uma política de juventude. E, com o incentivo de organizações 
nacionais e internacionais, no âmbito político e social, esse grupo foi ganhando 
espaço e sendo compreendidos como “sujeitos de direitos”. Dessa forma, o Estado 
brasileiro começou a institucionalizar políticas específicas para este segmento com 
a criação de Coordenadorias, Secretarias e Conselhos de Juventude, em espaços 
municipais, estaduais e nacional.

A partir de 2005, a juventude brasileira ganhou um novo destaque no ce-
nário das políticas públicas ao ser criada a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), 
o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e os programas e projetos direcio-
nados ao público jovem que foram se distribuindo pelos municípios e estados do 
país.

É direito também da juventude a participação social e política, de forma 
direta ou por seus representantes, para que os direitos que agora fazem parte do 
Estatuto da Juventude sejam por esses jovens conhecidos e reconhecidos, sem 
perder a motivação de lutar para que se tornem realidade. 

O Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013), que vem somar forças com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como objetivo a criação de políticas 
públicas que garantam os direitos fundamentais específicos dos jovens entre 15 e 
29 anos de idade.

Além desses avanços, existe a realização de Conferências de Juventude, que 
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estimula a discussão da temática juvenil pelas organizações e movimentos juvenis, 
por parlamentares, prefeitos, secretários e governadores, entre outros agentes pú-
blicos, e que são organizadas e realizadas pelos Conselhos Municipais, Estaduais e 
Nacional de Juventude.

Para que os municípios, estados e o Governo Federal tenham o dever de 
instituir políticas de juventude, criou-se o Sistema Nacional de Juventude (SINAJU-
VE) para que os agentes públicos assegurem, de forma ampla e eficaz, a proteção 
e os direitos fundamentais das diversas juventudes.

Participe da vida política de sua cidade se informando e se inserindo em 
eventos de juventude, tais como as Conferências. Este é um excelente espaço de 
diálogo, construção e elaboração das políticas de juventude. Procure os órgãos 
de juventude de seu município e ajude a pensar sobre seus direitos. Veja a seguir 
como ter acesso a alguns programas direcionados ao público jovem.

Quais as políticas que estou conseguindo ter acesso??
Frutos do Brasil – Histórias de 
Mobilização Juvenil (Doc).

Dica de filme:
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ONDE PROCURAR AJUDA PARA GARANTIA DOS DIREI-
TOS?
Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer – SEJEL.

Av. São Rafael, 567 - Castelo Branco, João Pessoa - PB, 58050-020.

3. A Juventude e os Direitos Humanos.

Os direitos humanos são direitos fundamentais garantidos na Constituição 
Federal Brasileira de 1988. São direitos básicos de qualquer ser humano, indepen-
dente da pessoa ou de onde ela viva. Esses direitos existem para garantir a con-
dição de cidadãs e cidadãos às pessoas, isto é, para garantir que tenham oportu-
nidade de viver sua cidadania, de participar da vida política, de ter acesso a bens, 
serviços, conhecimentos e patrimônios produzidos e acumulados pela sociedade 
– sejam eles culturais, políticos, econômicos ou de qualquer natureza. 

Na história do Brasil e da Paraíba, fica evidente a desigualdade social que 
exclui muitas pessoas do acesso às condições básicas de sobrevivência, tais como: 
habitação digna, desigualdade alimentar, falta de saneamento básico, ensino bási-
co de baixa qualidade, ausência de educação profissional, alto índice de desempre-
go, precariedade na saúde pública, precariedade no transporte público e negação 
no acesso à cultura. Diante desta situação, os Direitos Humanos tem promovido 
discussão sobre reconhecer os direitos das populações vulneráveis que historica-
mente tiveram seus direitos violados e eram tratadas como cidadãos de segunda 
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classe. Esses grupos são as crianças, os adolescentes, os jovens, os deficientes, as 
mulheres, as lésbicas, os gays, os/as bissexuais, as travestis e os homens e mulhe-
res transexuais, os negros e as negras, os povos indígenas, ciganos e ribeirinhos e 
a população de rua, entre outros grupos.

A conquista do acesso aos direitos humanos tem se efetivado através das 
lutas sociais, promovidas pelos movimentos sociais que lutam contra as atrocida-
des cometidas pelo Estado. A cada embate ganho pelo povo, um novo direito se 
solidifica, apesar da distância entre o estabelecido na lei e a presença de uma du-
alidade que reproduz as desigualdades preexistentes.

Os movimentos sociais e ONGs têm utilizado a Educação em Direitos Huma-
nos para promover o acesso, a permanência e manutenção das políticas públicas 
que enfrentam a desigualdade social. Destacamos os Direitos Humanos da Juven-
tude, que surge nas lutas dos movimentos sociais juvenis, para reconhecimento da 
juventude como sujeito de direitos no Estado brasileiro. Como podemos observar 
abaixo, em duas políticas públicas de juventude, uma que garante o acesso ao ter-
ritório, a cultura e ao lazer e outra que assegura o acesso ao primeiro emprego e 
enfrenta o trabalho infantil.

3.1. ID Jovem: garante acesso à cultura, ao esporte e ao 
território paraibano e brasileiro.

A Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, é o documento que pos-
sibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e es-
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portivos e também a vagas gratuitas ou com desconto, no sistema de transporte 
coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/2015. São milhões de 
brasileiros entre 15 e 29 anos que terão maior acesso aos direitos garantidos pelo 
Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852/2013.

A quem se destina a ID Jovem?

A jovens com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes à famílias com renda 
mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único do Governo Fe-
deral, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses.

Quais os benefícios da ID Jovem?

Os benefícios estão distribuídos nas áreas de:

Cultura – Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada 
– 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos artístico-
culturais e esportivos;

Lazer – Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada 
– 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos artístico-
culturais e esportivos;

?
?
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Esporte – Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada 
– 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos artístico-
culturais e esportivos;

Transporte – São reservadas por viagem, duas vagas gratuitas em cada ve-
ículo, comboio ferroviário, embarcação ou aérea do serviço convencional de trans-
porte interestadual de passageiros;

Shows – Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada 
– 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos artístico-
culturais e esportivos;

Teatro – Com a ID Jovem fica assegurado o pagamento de meia-entrada 
– 50% do valor cobrado no ingresso ao público em geral – em eventos artístico-
culturais e esportivos.

O que é ID Jovem Paraíba?

O jovem da Paraíba, que tem acesso à ID Jovem, poderá ter mais uma 
vantagem conquistada por meio desse benefício. A lei 9.669/2012, que prevê a 
inclusão da ID Jovem na relação de documentos, garante o acesso à meia entrada, 
em eventos artísticos, culturais e esportivos, bem como a meia passagem em 
transportes públicos intermunicipal.

?
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Como gerar o cartão da ID Jovem?

Para a emissão é preciso ter em mãos o Número de Identificação Social 
(NIS), que o jovem pode ter acesso no Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) ou na Sede do CadÚnico/Programa Bolsa Família de seu município.  

Pela internet, acesse o site da ID Jovem, preencha os dados solicitados e gere 
seu cartão. Para utilizar, imprima a imagem do cartão e a apresente no momento 
da aquisição do bilhete ou ingresso acompanhada de documento oficial com foto.

Pelo celular, o usuário deve fazer o download do aplicativo da ID Jovem, 
disponível para Android, iOS e Windows Phone. O próximo passo é preencher com 
NIS e os dados cadastrais solicitados e gerar o cartão virtual da ID Jovem.

?
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ONDE PROCURAR AJUDA PARA GARANTIA DOS DIREITOS?

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) (em seu município)

PROCON-PB

Parque da Lagoa - João Pessoa – PB

Telefone: 3218-6959.

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Terminal Rodoviário de João Pessoa, PB.

Telefone: (83) 3222-8510.

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

Ligue Gratuitamente para 163 das 08h às 20h.

Será que eu tenho direito ao ID Jovem?
Como ter acesso ao ID Jovem no meu município??
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3.2. Juventude e Trabalho: Oportunidade de acesso ao 
primeiro emprego

No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), feita e 
divulgada em 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela 
que o desemprego é maior entre os jovens. Esse estudo diz que 30% dos jovens, 
entre 14 e 17 anos, estão desempregados e entre 18 e 24 anos, a desocupação 
ainda é grande, com cerca de 25% dessa faixa etária da população.

A questão do trabalho infanto-juvenil é uma realidade brasileira. Com o 
intuito de promover acesso ao trabalho decente, como preconiza a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil possui a Lei 10.097/00 da Aprendizagem, 
conhecida como Lei Jovem Aprendiz.

Quem pode ser aprendiz?

Aprendiz é o adolescente ou jovem, entre 14 e 24 anos, que esteja matriculado 
e frequentando a escola, caso não haja concluído o ensino médio.

?
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Como deve ser feita a seleção do aprendiz? 

Desde que observados o princípio constitucional da igualdade e a vedação a 
qualquer tipo de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, 
o empregador dispõe de total liberdade para selecionar o aprendiz, observado 
os dispositivos legais pertinentes à aprendizagem e a prioridade conferida aos 
adolescentes, na faixa etária entre 14 e 18 anos, além das diretrizes próprias e as 
especificidades de cada programa de aprendizagem profissional.

Como funciona o curso para o jovem aprendiz?

O curso é oferecido por ONGs, Escolas Técnicas ou pelo Sistema S (SENAI, 
SENAC, SENAR, SENAT E SESCOOP). Com duração entre 6 a 24 meses, é dividido 
em dois módulos. O primeiro módulo é a aprendizagem vivencial, que é a prática 
no ambiente de trabalho, sob a supervisão do orientador interno da empresa 
que deseja treinar o candidato. O segundo módulo é a aprendizagem teórica: é o 
programa de aprendizagem profissional metódica.

?

?
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Será que eu tenho direito de participar da 
seleção de jovem aprendiz?

Como faço para ser jovem aprendiz?

ONDE PROCURAR AJUDA PARA GARANTIA DOS DIREI-
TOS?

Programa Acessuas Trabalho / Secretaria Municipal de Assistência 
Social (em seu município)

Fórum Paraibano de Aprendizagem

Ministério Público do Trabalho (MPT)
Av. Alm. Barroso, 234, Centro, João Pessoa/PB. Telefone: (83) 3612-3100.

Delegacia Regional do Trabalho (DRT-PB)
Praça Venâncio Neiva, 11, Centro, João Pessoa/PB. Telefone: (83) 2107-7600.

?
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VAMOS CONVERSAR SOBRE GÊNERO E
DIREITOS HUMANOS?

Arilane Azevêdo1

Marlene Helena de Oliveira França2

 Iniciando uma conversa…

Da década de 2000 mil em diante, muito se ouve falar na palavra gênero. 
Que gênero é esse que tanto se fala na mídia, nos jornais, nas propagandas de 
televisão e até nas campanhas políticas? Será que é a mesma coisa que aprendemos 
na escola, nas aulas de Língua Portuguesa? A resposta para essa última pergunta 
é não. O gênero que estamos falando é um termo que começou a ser utilizado, na 
década de 1970, por pesquisadores que estudam a sociedade e o comportamento 
humano. Mas, por que será que essas pessoas começaram a utilizar esse termo? 
Provavelmente isso ocorreu diante da necessidade de pensar novas maneiras de 
discutir o masculino e o feminino, além das questões biológicas. Afinal, será que 
diante da complexidade que é o ser humano, apenas um órgão genital é o que 
nos define? Certamente NÃO! E é por esse caminho que vamos dialogar a partir 
de agora.
1 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Membro 
do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Mulher e Relações de Sexo e Gênero (NIPAM) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB).
2 Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba UFPB. Professora Adjunta 
vinculada ao Departamento de Habilitações Pedagógicas/CE, da UFPB. Membro no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos 
e da Comissão de Direitos Humanos da UFPB. Pesquisadora na área de estudos de gênero, violência e criminalidade feminina. 
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Vivemos em uma sociedade que separa o masculino do feminino desde que 
somos crianças, ou melhor, desde que estamos na barriga das nossas mães. Basta 
observamos, em uma loja para bebês, se uma mulher grávida estiver selecionando 
itens na cor rosa, imediatamente imagina-se que ela esteja esperando uma 
menina, mesmo sem questioná-la acerca do sexo do bebê. E se for perguntada, 
ela responderá: menina! E assim continua durante toda a nossa vida. Na escola, a 
separação entre meninos e meninas, é encontrada nas filas, nas brincadeiras de 
meninos e brincadeiras de meninas. Mesmo sem nos darmos conta, tampouco sem 
pedir que isso aconteça, somos separados em dois grupos distintos e precisamos, 
obrigatoriamente, pertencer a um deles. Por isso, é natural que algumas dúvidas 
persistam: Será que uma menina só pode gostar de rosa, brincar de boneca e fazer 
balé? Será que ela vai ser menos menina se gostar de azul, brincar de carrinho e 
jogar futebol? Temos certeza que não! É, pois, com a finalidade de desconstruir os 
estereótipos impostos pela sociedade que a nossa conversa caminha.

A antropóloga estadunidense Margaret Mead, pesquisou, por 
aproximadamente 5 anos (1930 até 1935), o comportamento de homens e 
mulheres em três tribos primitivas, culturalmente diferentes, em Papua-Nova Guiné 
(país localizado na Oceania). Com essa pesquisa, ela observou que as questões 
biológicas não definem o comportamento que um homem ou uma mulher devem 
ter. Em uma das tribos (os Tchambuli), eram os homem que passavam a maior 
parte do tempo se enfeitando e perdendo tempo com “futilidades”, já as mulheres 
trabalham arduamente e eram práticas e objetivas. Na tribo citada, até o cuidar da 
criança, ficava sob a responsabilidade masculina.  Estamos citando esse exemplo 
pois, além de prevalecer o oposto na sociedade brasileira, queremos que vocês 
reflitam que não se pode afirmar que as diferenças entre os sexos, sejam definidas, 
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exclusivamente, por um aparato biológico, pois acreditamos, que a maneira como 
a sociedade impõem comportamentos para ambos os gêneros, determina muito 
mais o agir, pensar, ser etc., dos sujeitos.

Nessas alturas vocês devem estar pensando: que bobagem! Estamos em 
pleno século XXI, as mulheres estão no mercado de trabalho, exercem profissões 
ditas “masculinas”, estão nas universidades, estão jogando futebol (Marta, que não 
nos deixa mentir, por exemplo, foi eleita por cinco vezes consecutiva, a melhor 
jogadora do mundo!). Então, numa tentativa de esclarecer as dúvidas que podem 
estar surgindo, convidamos vocês a dar um passeio pela história para que possamos 
entender o quão importante é esse debate sobre as questões de gênero, para que o 
direito de uma parcela importante da sociedade seja garantido. E, quando falamos 
em direito, estamos falando, além de tantos outros que precisam ser debatidos, de 
um direito básico que é o direito à vida. Pois, se vivemos em uma sociedade em 
que 1/3 das mulheres de todo o mundo foi vítima de violência física e sexual (OMS, 
2013) e onde a cada 27 horas um membro da população LGBT3 é morto aqui no 
Brasil, estamos ou não falando sobre o direito à vida? (GGB, 2014).

“Homens, seus direitos e nada a mais.
Mulheres, seus direitos e nada a menos.”

(Lema do Movimenta Feminista)

3 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros.
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Já que iniciamos esse tópico com uma frase histórica do movimento 
feminista, perguntamos: você sabe o que é feminismo? O feminismo, também 
conhecido como movimento de mulheres, é um movimento que luta pela igualdade 
entre os gêneros, sobretudo, igualdade de tratamento. Perceba que na frase não é 
dito “mulheres são superiores aos homens” ou algo do tipo, muito pelo contrário, 
as feministas só lutavam, e ainda lutam, para terem os mesmos direitos que os 
homens.

Ainda sobre o feminismo, ele é dividido na História em três momentos ou 
três “ondas”. Lembrando que essa divisão é estabelecida, a partir do momento 
em que o movimento está mais estruturado e organizado. Isso não quer dizer que 
antes dessas fases, as mulheres não se organizavam (existem registros de lutas 
de mulheres por mais direitos desde o ano de 195 d.C.). Mas, como já dissemos, 
vamos nos deter ao feminismo enquanto movimento mais amplo, que unifica as 
mulheres em todo mundo.

A primeira fase do feminismo teve início no final do século XIX e início do 
século XX. Nesse momento, as mulheres lutavam para ter direito ao voto (aqui no 
Brasil, só em 1932 é que as mulheres conquistaram o direito de votar), à propriedade 
(em muitos países, as mulheres não podiam, por exemplo, ter uma casa em seu 
nome), à educação. Pasmem! Se vocês não sabiam, aqui no Brasil, somente em 
meados do século XIX é que as mulheres puderam frequentar a escola) e ao fim do 
casamento arranjado. Como veem, até pouco tempo eram negados às mulheres 
direitos básicos como cidadãs. Se vocês conversarem com seus(as) avós sobre o 
direito de votar, provavelmente muitos deles respondam: “na época da minha mãe, 
ela não podia votar não, as mulheres não votavam naquele tempo”.
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A segunda “onda” teve início na década de 1960. Nesse período, na maior 
parte do mundo, as mulheres já tinham conquistado alguns direitos civis básicos, 
tais como: poder votar, ter acesso à escola, ter uma casa em seu nome. Após essas 
conquistas, as mulheres passam a reivindicar e lutar por igualdade salarial, pelo 
fim da criminalização do aborto e da violência doméstica, por mais direitos sobre 
seu corpo e sua sexualidade, pela separação/desconstrução da imagem da mulher 
como mãe e dona de casa etc. Como podemos perceber, essa segunda fase se 
inicia com lutas que visam romper com os costumes existentes na sociedade, que 
limitava a mulher ao espaço privado (dentro de casa), tendo apenas que obedecer 
ao marido e cuidar dos filhos.

A terceira fase, que teve início nos anos de 1990, estende-se até os dias de 
hoje. As discussões pautadas por essa fase giram em torno da teoria queer. Esta 
teoria vem contestar os processos de normalização de gênero. As feministas dessa 
geração estão direcionando a sua atenção nas formas como o gênero se cruza 
com outras desigualdades, dentre elas, classe e orientação sexual.

Agora, que você já conhece um pouco mais sobre o feminismo, ainda 
pode estar pensando: que bobagem! Todo mundo sabe que as mulheres tiveram 
que lutar para garantir seus direitos, mas como o próprio texto nos mostrou, 
existiram as fases de lutas por direitos específicos, mas quando esses direitos 
eram conquistados, outras bandeiras de lutas eram levantadas e um novo ciclo 
se iniciava. Hoje, no século XXI, será que as mulheres já estão em pé de igualdade 
com o homem? Infelizmente não. 

Mas, antes de mostrar que embora as mulheres tenham conseguido garantir 
vários direitos que eram negados a elas, ficar em pé de igualdade com um homem 
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é uma tarefa bastante difícil de ser alcançada e uma estrada muito longa a ser 
percorrida. Vamos entrar um pouco no cotidiano da escola, para começarmos a 
refletir sobre essa desigualdade. Decidimos entrar na realidade escolar, pois, afinal, 
a escola é ou não para ser um ambiente sem preconceito ou discriminação? Já 
que é nela onde temos contato com os mais variados assuntos, interagimos com 
nossos colegas, professores e os demais integrantes dessa comunidade. Se tem 
um lugar que imaginamos ser o de menor preconceito, esse seria a escola. Mas, 
será que isso acontece?

Para saber mais...
Para você saber mais sobre a história de luta e de resistência 
das mulheres no Brasil, leia:

MENDONÇA, Wilma Martins de. Memória de nós: da nossa 
ancestralidade indígena. In: MACHADO, Charlinton; SCNEIDER, 
Liane (Orgs). Mulheres no Brasil: resistência, lutas e conquistas. 
João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2006. p. 81- 96.

Entrando nos muros da escola!

 Decidimos começar essa conversa trazendo um debate pertinente para 
quem frequenta o espaço escolar. Pois bem! Estamos na escola e agora, vamos 
conversar sobre violência de gênero? Você já ouviu essa expressão em algum outro 
momento de sua vida? Como será que ela ocorre na escola? Primeiro, precisamos 
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entender que a violência tem uma relação direta com o poder. Ou seja, uma 
pessoa que está imbuída de um poder superior em relação a outrem faz uso desse 
poder para impor suas vontades sem o consentimento da outra pessoa. Também 
é importante esclarecer que essa violência não é apenas física, ela pode ocorrer 
através de chantagens, pressões psicológicas, ataque moral etc. Sendo assim, a 
violência de gênero é praticada por pessoas que agridem, física, psicológica ou 
moralmente, outra pessoa baseada nas questões de gênero.

 Agora, vamos precisar de uma pausa para fazer algumas definições4. 
Afinal, como até agora estamos falando de feminismo, de mulheres, vocês podem 
estar pensando que essa violência de gênero tem a ver, apenas, com a violência 
sofrida por mulheres. Mas, não é! Passemos para algumas definições importantes 
para que esse debate possa ser melhor compreendido.

>> Identidade de gênero – é a maneira pela qual uma pessoa entende sua 
personalidade e a apresenta para o mundo: como feminina, masculina ou uma 
combinação dessas possibilidades.

>> Cisgênero – são pessoas cuja identidade de gênero está de acordo com o 
gênero que lhe foi atribuído ao nascer, corresponde a sua genitália (pênis ou 
vagina). Se uma pessoa nasce com uma vagina e se identifica como sendo uma 
mulher, essa pessoa é cisgênero.

>> Transexuais/ Travestis/ Transgêneros – são pessoas cuja identidade de 
gênero é diferente daquela esperada para o seu corpo: pessoas nascidas com 
pênis que têm autoimagem feminina; ou aqueles nascidos com vagina que têm 
autoimagem masculina.
4 Todas as definições foram retiradas do livro “Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola”.
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>> Orientação sexual – é a maneira pela qual a pessoa se relaciona com 
outras afetiva e sexualmente. Há quatro tipos: assexualidade, bissexualidade, 
heterossexualidade e homossexualidade.

>> Assexualidade – diz respeito a pessoas que não apresentam uma atração 
sexual por nenhum gênero. Podem até apresentar uma afetividade romântica, mas 
não sexual.

>> Bissexualidade – diz respeito a pessoas que desejam tanto indivíduos cuja 
identidade de gênero é feminina como também aqueles cuja identidade de gênero 
é masculina.

>> Heterossexualidade – diz respeito a pessoas que se sentem atraídas sexual e 
romanticamente por outras que possuem uma identidade de gênero oposta à sua.

>> Homossexualidade – diz respeito a pessoas que se sentem atraídas por outras 
que possuem a mesma identidade de gênero.

Apresentadas essas definições, podemos afirmar que a violência de gênero 
não diz respeito, apenas, a violência contra mulher, mas também é incluída a 
violência praticada contra a população LGBT.

Afirmamos que nesse tópico iríamos entrar na escola para discutir como 
ocorrem as questões de gênero dentro dela. Mas, antes disso, precisamos entender 
que a escola faz parte da sociedade e acaba por trazer, para dentro de seus muros, 
os conflitos que acontecem fora dele. Só assim, conseguimos compreender como 
essa violência de gênero ocorre na sociedade e, ao invés da escola desconstruir as 
relações subalternas que se constroem lá fora, ela acaba reproduzindo ainda mais.
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De acordo com dados do DIEESE (2011), quatro em cada dez mulheres já 
sofreram algum tipo de violência. É importante destacar, que a maioria das mulheres 
não comenta ter passado por situações de violência, pois sentem vergonha 
ou medo, já que, a maioria delas foi violentada dentro de casa ou em relações 
íntimas com seus próprios parceiros. Nesses casos, o principal motivo, alegado 
pelo agressor, é o ciúme. Naturalizar o ciúme consiste também em uma violência 
de gênero, já que o homem enxerga sua parceira como propriedade, e sendo 
assim, acha que pode fazer o que quiser com ela, inclusive, agredi-la, alegando 
defesa da honra. Em 2011, sete em cada dez mulheres que sofreram violência, no 
Brasil, foram assassinadas por seus parceiros (MAPA DA VIOLÊNCIA). Chamamos 
de feminicídio o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. Só em 
2015, o feminicídio foi incluído como um crime, no Código Penal Brasileiro.

Infelizmente, essa violência também se faz presente no dia a dia da população 
LGBT. Só em 2014 foram cometidos 326 assassinatos de pessoas LGBTs. Quando 
são impostas aos meninos e meninas homossexuais soluções como “cura gay”, 
entre outras, que levam a crer que a pessoa é homossexual, transsexual etc. por 
uma “opção” ou “escolha”, também está sendo praticada uma violência de gênero.

Diante do que foi exposto, nos perguntamos: como a escola está lidando 
com toda essa violência? Antes de respondermos essa pergunta, precisamos falar 
sobre Lilith.
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Lilith, uma travesti negra, pobre, candombleira, portadora do vírus HIV, aos 42 
anos nos fala de um episódio ocorrido ainda em sua infância, quando cursava 
a quarta série primária (oito anos de idade). Lilith ainda não era travesti e se 
portava como menino, mas devido aos seus trejeitos femininos sempre era 
molestada e agredida pelos outros meninos que a humilhavam constantemente. 
Um dia, após o sinal de retorno do recreio, Lilith dirigiu-se ao banheiro (deixava 
para ir por último para evitar molestações) e foi atacada por nove meninos que 
a obrigaram a fazer sexo oral e anal com todos do grupo.
Após a experiência da “curra”, ficou algum tempo caída no chão, chorando, até 
ser encontrada pela servente da escola, que a levou até a diretoria, onde fez a 
queixa e a denúncia dos meninos que a haviam violentado. Após a denúncia, 
a diretora chamou os meninos envolvidos e constatou que entre eles estavam 
seu filho e um sobrinho que, em prantos, negavam a participação no episódio. 
Após alguns dias, a diretora da escola convocou Lilith e seus familiares para 
promulgar a sua expulsão por “atentado violento ao pudor” (Extraído do livro 
“Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola).

Casos como esse de Lilith, apesar de fazer mais de 30 anos, ainda acontecem 
dentro dos muros da escola. Não podemos afirmar que com a mesma frequência, 
mas cenas de violência contra a população LGBT, ocorrem diariamente no 
interior da escola, seja quando uma pessoa trans é impedida de usar o banheiro 
correspondente a sua identidade de gênero ou quando não são chamadas pelo 
seu nome social. Até a ocorrência de violência física, do bullying entre tantas outras 
formas de violência que ocorrem dentro da escola.

 A violência contra as meninas também é algo marcante na escola, 
seja quando o professor não estimula suas alunas a ingressarem nos estudos 
matemáticos e físicos, pois são áreas do conhecimento muito racionais e a 
sociedade rotula as mulheres como seres emocionais, até situações de assédio, as 
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quais quando denunciadas, muitas vezes são orientadas a deixarem “pra lá”, pois 
“menino é assim mesmo” e, como se não bastasse, ainda culpabilizam a vítima, 
com frases do tipo: “também, minha filha, com essa roupa, você estava esperando 
ser tratada como?”. Esses e outros exemplos podem ser vistos na rotina de boa 
parte das escolas (públicas e privadas) espalhadas pelo Brasil.

 Bem, fizemos esse passeio pela escola. Porém, desde o início da nossa 
conversa, estamos querendo levar você a refletir se, mesmo em pleno século XXI, 
as mulheres estão em pé de igualdade com os homens. Acredito que esse tour 
escolar já evidencia que, pelo menos no quesito violência, a resposta é não. Pois, 
a violência de gênero, na maioria dos casos, é praticada por um homem cisgênero 
heterossexual (pelo menos é como se identificam), seja cometendo agressão contra 
uma mulher ou agredindo uma pessoa da população LGBT.

Para saber mais...
Para você saber mais sobre a discussão de gênero no ambiente 
escolar e sobre violência de gênero, leia:

CARVALHO, Marília. Mau aluno, Boa aluna? Como as 
professoras avaliam meninos e meninas. Ano 9. 2º Semestre. 
Estudos Feministas. 2001. p, 554-574.

SMIGAY, Karin Ellen Von. Sexismo, homofobia e outras 
expressões correlatas de violência: desafios para a psicologia política. 
Psicologia em Revista. v. 8. n. 11. Belo Horizonte, 2002. p, 32-46.
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Mulher, mercado de trabalho, instrução educacional e 
salário: uma matemática que não fecha!

No meio de nossa conversa, quando estávamos falando sobre o movimento 
feminista, vimos que na primeira fase as mulheres lutavam por direitos básicos, 
dentre eles o acesso à educação. Bem, vimos que em meados do século XIX, ou 
seja, por volta dos anos de 1850, a mulher passa a ter acesso a escola aqui no Brasil. 
Desde então, a entrada e a permanência das mulheres na instituição educacional, 
não parou de crescer e, atualmente, supera, a masculina. Acompanhemos alguns 
dados.

De acordo com o senso demográfico do IBGE (2010)5, as mulheres que 
possuíam o diploma de nível superior era de 12,5%, já os homens a porcentagem 
com diploma era de 9,9%. Se pegarmos os dados relacionados a cor da pele, 
teremos 17,7%, das mulheres brancas que possuía diploma e apenas 6,7%, de 
mulheres negras. Em relação aos homens, temos 15,3%, composto por homens 
brancos e 4,5% por homens negros. Sentimos necessidade de expor esses dados 
para fazer a seguinte pergunta: se partimos do princípio que o nível de instrução 
era para determinar o valor do salário de uma pessoa, pela lógica, a mulher branca 
era para ser melhor remunerada do que os homens, certo? Até porque, é a que 
tem o percentual mais alto a possuir diploma universitário. Mas, será que é isso 
que acontece?

Ainda de acordo com o senso demográfico do IBGE (2010)6, as mulheres 
5 A faixa etária da população pesquisada era de 25 anos ou mais.
6 Tomando como base a População Economicamente Ativa (PEA).
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brancas recebiam cerca de 31% a menos do que os homens brancos. Pela mesma 
lógica de instrução, a mulher negra deveria ganhar mais do que o homem negro, 
mas elas ganhavam 26% a menos que eles.

Afora as questões salarias, as mulheres ainda ocupam menos cargos de 
chefias que os homens, ainda que na maioria das vezes, elas sejam mais qualificadas 
do que eles. As profissões que ocupam possuem aspectos ligados ao lar, aos 
cuidados. Queremos dizer com isso, que uma grande parcela das mulheres são 
professoras, enfermeiras, cuidadoras, empregadas domésticas, etc. Na política, 
temos uma baixa representatividade feminina nos cargos executivos (prefeituras, 
governos, presidência da república) e no legislativo (vereadores, deputados 
estaduais e federais e senadores).

Acredito que conseguimos perceber que em pleno século XXI ainda existe 
muita desigualdade de gênero. Sendo assim, debater essa temática se faz cada vez 
mais necessário, principalmente tendo em vista o crescente aumento da violência 
que atinge não somente as mulheres como também a população LGBT. Um dos 
passos que podemos dar para combater toda e qualquer forma de discriminação 
é saber das leis que nos protegem e o local que podemos recorrer.

Como faço para me proteger?

Começaremos esse tópico mostrando um panorama geral em torno dos 
marcos legais que subsidiam a temática de gênero.
?
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Na esfera internacional, o Brasil 
é signatário de dois documentos 
importantes. São eles: Convenção 
sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra 
a Mulher (1979) e a Convenção 
Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher (1994).

No que diz respeito às leis. 
Temos a Lei Federal nº 11.340/06 
(Lei Maria da Penha), criada para 
punir e prevenir a violência no 
contexto doméstico e familiar. A 
Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina 
Dieckmann), que pune a divulgação 
de material íntimo, na internet ou em outros meios, sem o consentimento da vítima.

Afora esse marco legal, temos serviços para mulheres em situação de 
violência, através do Nº 180 que é um serviço gratuito e confidencial, oferecido 
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Essa central funciona 24h por dia, 
todos os dias (inclusive nos finais de semana), qualquer pessoa pode ligar e fazer 
uma denúncia de violência contra mulher. Outro serviço é o 190, que é o Serviço 
de Atendimento da Polícia Militar, que atende casos de violência doméstica ou 
familiar.
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Outros locais de apoio são o Ministério Público e as Defensorias públicas, 
que geralmente, dispõem de núcleos especializados no acompanhamento das 
mulheres vítimas de violência.

Encerrando nossa conversa…

Esperamos ter contribuído para ampliar seu conhecimento em torno das 
questões de gênero e feito com que você reflita sobre a necessidade de fazermos 
esse debate no dia a dia, seja na sua casa, na sua comunidade, na escola ou até 
mesmo no seu local de trabalho. Pois, a violência de gênero em nossa sociedade 
atinge números alarmantes e não podemos nos omitir diante dessa realidade. Um 
primeiro passo para reduzir essa violência é fazermos esse debate por onde quer 
que a gente passe, principalmente dentro das nossas escolas.

Que tal você contribuir para a construção de uma sociedade mais livre e 
sem preconceito nem discriminação? Comece eliminando o preconceito de dentro 
de você mesmo e depois, converse com seus amigos e familiares, mostrando que 
viver sem preconceito torna o mundo um lugar mais feliz de se viver. Abraços 
fraternos e até a próxima.
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As sufragistas (Dir.: Sarah Gavron. 
França/ Grâ-Bretanha, 2015). O 
filme acompanha a história das pri-
meiras mulheres inglesas a reivindi-
car o direito de participação política 
em seu país. Classificação etária: 14 
anos.

Hoje eu quero voltar sozinho (Dir.: Daniel Ribeiro. Brasil, 
2014). Filme brasileiro que permite abordar questões como a homossexualidade 
na adolescência, o primeiro amor e a trajetória de crescimento na juventude. Clas-
sificação etária: 12 anos.

Dica de filme:
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ETNICIDADE E DIREITOS HUMANOS:
conhecer, superar preconceitos, respeitar

e conviver.
Maria do Socorro Estrela1

Maria Luciene Ferreira Lima2

Contextualização Histórica

Há muito tempo, nós temos conhecimento de que a formação histórica e 
cultural do Brasil contou com a contribuição de vários povos: a população indígena 
que aqui já habitava, os portugueses que aqui chegaram com o objetivo de explorar 
as riquezas existentes, os negros trazidos da África como escravos e diversos grupos 
que aqui chegaram pelo processo de imigração, vindo de outros países, em busca 
de trabalho e sobrevivência ou fugindo das guerras. A convivência entre esses 
povos e a sua miscigenação configurou a diversidade étnica presente em nosso 
país. Entretanto, algumas dessas culturas e tradições não são do conhecimento da 
população em geral e até mesmo dos educadores, responsáveis pela formação de 
crianças, jovens e adultos.

Assim, partindo dos pressupostos de que a diversidade étnica e cultural é 
um dos patrimônios da humanidade, que o Brasil é um país multicultural e sendo a 
1 Assistente Social/Tutora a Distância do Curso de Extensão em EDH – SECADI/ UFPB/Especialista e Mestra em Direitos Humanos 
Cidadania e Políticas Públicas (UFPB).
2 Pedagoga/ Tutora a Distância do Curso de Extensão em EDH – SECADI/ Mestra em Direitos Humanos Cidadania e Políticas 
Públicas (UFPB).
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Paraíba um estado de destaque, no cenário nacional, 
por abrigar uma diversidade de culturas e 
grupos étnicos tais como populações 
indígenas, comunidades quilombolas, e 
povos ciganos, sentimos a necessidade 
e o dever de compartilhar informações 
importantes com educadores e jovens 
de instituições que se apresentam como 
espaços de promoção e formação de 
valores, hábitos e atitudes.

Entendemos que esse conhecimento 
contribuirá para o fortalecimento de atitudes 
de respeito às diferenças entre os grupos étnicos 
existentes em nosso país, assumindo o desafio de 
promover práticas pedagógicas multiculturais que contribuam para a superação 
do preconceito e a melhoria da convivência em comunidade, de modo a criar 
condições para a garantia dos direitos básicos de todos os grupos sociais.

Para que possamos compreender a importância do fortalecimento da luta 
pela garantia dos direitos dos diversos grupos já citados, sintetizamos abaixo o 
contexto histórico que deu origem a nossa formação étnica e cultural.
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Povos Indígenas
Tudo teve início com o desembarque dos portugueses em nossas terras, 

tornando-se colonizadores e, por conseguinte, apropriando-se de tudo que 
aqui encontraram. Os povos indígenas, que aqui habitavam, tinham uma cultura 
completamente adversa da dos exploradores. Entretanto, a partir desse encontro, 
inicia-se o nosso processo de formação étnica e cultural. A primeira atitude dos 
portugueses foi iniciar o processo de catequização dos indígenas e a tentativa de 
escravizá-los, mas não obtiveram os resultados esperados, pois os povos indígenas 
não se adaptavam ao trabalho forçado.

Ao mesmo tempo, os portugueses iniciam um processo violento de 
aculturação, o qual foi desde a tomada dos territórios, até a tentativa de 
extermínio de povos indígenas. Tal processo não se limitou ao período colonial, 
mas foi se intensificando em vários outros períodos da nossa história, inclusive a 
contemporânea.

Um forte exemplo da tentativa de extermínio dos povos nativos, no Brasil, 
são as ações de repressão aos indígenas, ocorridas à época da Ditadura Militar. 
Durante tal período, em favor da construção de rodovias e outras obras faraônicas, 
vários conflitos foram provocados, resultando no desaparecimento de mais de 
dois mil líderes representantes dos povos indígenas Uaimiri-Atroari, que viviam no 
Amazonas e Roraima e representavam uma ameaça aos garimpeiros e aos grandes 
fazendeiros da região3, interessados na posse das terras indígenas. Na Paraíba 
não foi diferente, os povos Potiguara e Tabajara , que ainda resistem e continuam 
3 Para saber mais leia https://www.documentosrevelados.com.br/geral/relatorio-figueiredo-na-integra/ cesso em 18 de jul. de 
2018.
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lutando pela recuperação de seus territórios, que foram invadidos por grandes 
engenhos de açúcar desde a colonização.

Atualmente, este caso faz parte da agenda da Comissão da Verdade.

Povos Africanos
Por conta da resistência dos povos indígenas ao trabalho escravo, os 

colonizadores recorreram ao tráfico negreiro, com vistas à exploração de sua mão 
de obra. Assim, diversos povos africanos foram trazidos ao Brasil para exercerem 
trabalhos forçados nas fazendas dos senhores de engenho, na exploração de minas 
de ouro e, posteriormente, nas plantações de café. Além do trabalho forçado, os 
africanos passaram por vários tipos de violações que os proibiam de expressar 
suas práticas culturais, como a língua e a religião.

Muitos não aceitavam os sofrimentos a que estavam expostos e organizavam 
fugas coletivas para lugares de difícil acesso, o que deu origem aos quilombos – 
espaços de resistência política que, ao longo da nossa formação histórica, foram 
sendo fortalecidos pelos grupos religiosos, de capoeira, de maculelê e, mais 
recentemente, por instituições como o Movimento Negro Unificado e a Frente 
Negra Brasileira.

Hoje, as denominadas comunidades quilombolas são grupos remanescentes 
de antigos quilombos, formados pelos africanos e que hoje se constituem como 
espaços de resistência e luta para preservar a sua matriz cultural, falar sua língua, 
praticar a sua religião e sua descendência. Afinal, por mais que se propague o 
mito da democracia racial, a população negra sofre vários tipos de discriminação 
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e preconceito, os quais dificultam o acesso dessa população a vários serviços 
essenciais, como trabalho, moradia, saúde e educação, o que configura o racismo 
institucional (merece uma nota).4

De acordo com o Decreto 6040, de 07 de fevereiro de 2007, os povos e 
comunidades tradicionais “são grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.5 Além dos povos indígenas e da 
população quilombola, se encaixam, nessa categoria, as comunidades pesqueiras, 
os artesãos, povos ciganos, dentre outros, que desenvolvem suas atividades de 
sobrevivência a partir dos recursos naturais disponíveis na região que estão vivendo.

Problemas na atualidade
Atualmente, ainda presenciamos muitas formas de violações de direitos, 

seja por preconceitos, ou por falta de informação. Somado a isso, vivemos 
constantemente processos de avanços e recuos nas conquistas pelos direitos de 
todos e muitos são os desafios a serem enfrentados para garantir que todos os 
cidadãos, independente de classe social, etnia, gênero, idade, deficiência, tenham 
seus direitos garantidos. O Estado da Paraíba abriga vários povos e comunidades 
tradicionais, os quais muito têm contribuído para contextualização histórica cultural 
do Estado e do País.
4 Para saber mais sobre racismo institucional: http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/467/380 Acesso em 28 
de ago de 2018.
5  Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso em 19 de jul de 2018.
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QUE TAL CONHECER OS

GRUPOS ÉTNICOS DA PARAÍBA?
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POVOS INDÍGENAS

Quadro Estatístico da população Indígena no Brasil e na Paraíba
Populações Número de Pessoas 

População indígena brasileira 896.900

População indígena do Nordeste 232.739

População indígena Paraibana 25.043 destes:18.296 vive no campo de e                          
6.747 vivem na cidade 

Fonte: Censo do IBGE, de 2010

Segundo Censo do IBGE de 2010, o Brasil possui 896.900 mil indígenas, sendo 
o Nordeste a segunda região que concentra a maior quantidade de habitantes, 
232.739, ao todo.

A Paraíba, por sua vez, representa o quarto estado do Nordeste com a 
maior população indígena: são 25.043 pessoas. Dessa população, 18.296 ainda 
permanecem em aldeias e outros 6.747 já migraram para as cidades. Quanto à 
localização, a população indígena, está localizada na faixa litorânea, nos municípios 
do Conde, Alhandra, Pitimbu, Baía de Traição, Marcação e Rio Tinto.

Historicamente, segundo dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 
havia três milhões de habitantes de origem indígena, por volta do ano de 1500, 
representando 100% da população. Em 2010, o número era de 917.963 pessoas, 
o que representa 0,26%. Isso demonstra que, ao longo da história, os indígenas 
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foram dizimados, tiveram seus direitos violados, foram escravizados e tiveram suas 
riquezas e terras roubadas.

Dispositivos legais e políticas públicas

No ano de 1988, foi aprovada a Constituição Federal, a qual se põe, hoje, 
como o principal marco legal dos direitos indígenas. Com a Constituição Federal, 
foi garantido legalmente o respeito à sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que, tradicionalmente, 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens (Artigo 231 da CF). Já o artigo 232 assegura que os índios, suas comunidades 
e organizações, são partes legítimas para ingressar, em juízo, em defesa de seus 
direitos e interesses. O Ministério Público é o instrumento para intervenção em 
todos os atos do processo.

No ano de 2004, em reforço aos dispositivos dos artigos 231 e 232, o 
Estado brasileiro incorporou à nossa legislação, a Convenção nº 169, sobre Povos 
Indígenas e Tribais, em Países Independentes, da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), trazendo grandes avanços para a legislação indigenista.

No ano de 2017, foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, a Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que estabelece diretrizes 
universais de padrões mínimos de sobrevivência para a dignidade e o bem-estar 
dos povos indígenas do mundo. Além desses documentos citados, é importante 
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mencionar outras leis que asseguram aos povos indígenas a oferta de políticas 
públicas diferenciadas, tais como:

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 1996), que foi 
o principal marco legal para a estruturação de uma educação escolar indígena 
intercultural, bilíngue e diferenciada; o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
(SASISUS), gerido pela Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena do Ministério 
da Saúde (SESAI/MS); Direitos em relação aos benefícios sociais, como Benefício 
de Prestação Continuada – BPC, inserção no Cadastro Único e Bolsa família.

A quem recorrer em caso de práticas de violação de 
direitos?

Para garantir a legitimidade da representação política autônoma dos povos 
indígenas, e quando houver violação de direitos, os indígenas devem recorrer ao 
MPF, que é a instância do poder jurídico.

?
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À Sombra de um Delírio Verde. 
Direção: An Baccaert, Cristiano 
Navarro, Nicola Muñoz, 2012. 
Argentina, Bélgica e Brasil, 2011.

Dica de filme:

Para saber mais...
Índios no Nordeste - Informações sobre os povos indígenas.

Disponível em <http://indiosnonordeste.com.br/
downloads-2>
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NEGROS (PRETOS + PARDOS)

Quadro Estatístico da presença de Negos no País e na Paraíba
População brasileira (em nº e habitantes) 190.732.694 100%

População Negra 96.795.294 50,7%

Dessa população Negra  pretos 
 pardos

7,6%
43,1%

Fonte: Censo do IBGE de 2010

Dos 190.732.694 brasileiros, os negros (e negras) somam 96.795.294 (sendo 
7,6% destes pretos e 43,1% pardos), perfazendo um total de 50,7% mais da metade 
da população brasileira.

Dispositivos Legais e Políticas Públicas:

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso III15, define 
a dignidade da pessoa humana como direito fundamental, assegurado pelo 
Estado, por meio da promoção de políticas públicas que tenha como propósito 
acabar com as violações de direitos fundamentadas em decorrência da raça/cor, 
gênero, religião, ou classe social, idade, orientação sexual etc. Embora prevista 
constitucionalmente, no cotidiano, essas garantias da população negra ainda não 
foram plenamente efetivadas.

Em 1989 foi aprovada a Lei de Nº 7.716, que classifica como crime inafiançável, 
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o racismo e o impedimento de acesso a serviços diversos por motivo de raça, cor, 
sexo ou estado civil, esse crime deve ser punido com prisão de até cinco anos e 
multa.

Em 2003, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) foi alterada 
pela Lei N 10.639/2003, que torna obrigatório, o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares e pela Lei N 11.645/2008, que ratifica a citada lei de 2003 e estende a 
obrigatoriedade no que diz respeito à História e Cultura Indígena.

A quem recorrer em caso de práticas de violação de 
direitos?

Ao Ministério da Cultura/Fundação Cultural Palmares.
Acesse: http:// http://www.palmares.gov.br/fale-conosco. 

Ao Ministério Público Federal (PB).
Acesse: http://www.mppb.mp.br/index.php/about-us/cidadao/ouvidoria 

Tel: (83) 2107-6000 . Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro, João Pessoa. Cep: 
58013-030

À Secretaria Especial de Direitos Humanos.
Acesse: http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/fale-conosco-1. 

?
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Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, órgão 
elaborador de política de promoção da igualdade racial. Acesse: http://www.seppir.
gov.br/contato.

SOS Racismo - Disque Denúncia
http://paraiba.pb.gov.br/disque-123-registra-83-denuncias-de-violacao-

dos-direitos-humanos/

Documentários: 

O que é Movimento Negro;

A negação do Brasil. 

Filme:

Mandela - Luta pela Liberdade

Disponível em <www.guiadasemana.com.br/cinema/filmes/sinopse/mandela-
luta-pela-liberdade>. Acesso em 24 de novembro de 2011.

Dica de filmes:
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Quadro Estatístico das comunidades quilombolas no País e na Paraíba

Quilombolas Nº de 
Comunidades Localização Majoritária no País 

Quilombolas no Brasil 2.040 Estados do Maranhão, Bahia, Pará, 
Minas Gerais e Pernambuco

Quilombolas no Estado 
da Paraíba 39

Alagoa Grande, Areia, Cacimbas, 
Cajazeirinhas, Catolé do Rocha, 
Conde, Coremas, Diamante, Dona 
Inês, Gurinhém, Ingá, João Pessoa, 
Lagoa, Livramento, Manaíra, Picuí, 
Pombal, Riachão do Bocamarte, 
Santa Luzia, São Bento, São José de 
Princesa, Serra Redonda, Tavares, 
Triunfo e Várzea.

Fonte: Dados de 2013 da Fundação Cultural Palmares

Até março de 2013, a Fundação Cultural Palmares certificou 2040 comuni-
dades quilombolas, presentes nas cinco regiões do país, com maior concentração 
nos Estados do Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. Quanto ao Es-
tado da Paraíba, são 39 comunidades quilombolas distribuídas por 25 municípios.
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Dispositivos Legais e Políticas Públicas 

Em 1988, foi incorporado ao texto magno do art. 68 medidas que conferiu 
direitos territoriais de terras, às comunidades remanescentes dos quilombos. Em 
2003 foi aprovado o Decreto nº 4.887, que regulamentou o procedimento de 
identificação, reconhecimento, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes dos quilombos, conceituando as comunidades quilombolas como 
grupo ético negro com trajetória história e relações territoriais próprias.

Em 2012, houve inclusão de algumas comunidades quilombolas no 
Programa Nacional de Educação do Campo e algumas famílias passaram a ter 
acesso às políticas públicas como o Programa Bolsa Família e o Programa Luz para 
Todos, entre outros.

A quem recorrer em caso de práticas de violação de 
direitos?

Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
Ao Ministério da Cultura; 
À Fundação Cultural Palmares e
A Secretaria Especial para Políticas de Igualdade Racial.

?
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Documentários:

Documentário de curta metragem, 
Aruanda, do cineasta paraibano 
Linduarte Noronha (1930-2012), 
filmado no ano de 1960.

Filme:

Quilombos das Américas.

Dica de filmes:

POVOS CIGANOS
Quadro Estatístico dos povos ciganos no País e na Paraíba 

Apesar da existência de várias produções e estudos acadêmicos, em relação 
ao povo cigano, ainda faltam dados estatísticos oficiais precisos em relação à 
quantidade desse público no Brasil. Atualmente, a pesquisa de maior amplitude 
nacional que oferece dados sobre essa população é a Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais (Munic), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
que no ano de 2011, identificou 291 municípios que abrigavam acampamentos 
ciganos, localizados em 21 estados do Brasil.

De acordo com informações, o último levantamento sobre a população 
cigana foi feita em 2014 pelo IBGE, as estimativas apontavam a existência de 600 a 
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800 mil ciganos no Brasil. Outra fonte de pesquisa são os dados produzidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), cadastrados no 
Cadastro Único.

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) reconhece que as 
discriminações étnicas e raciais são promotoras de vulnerabilidades e que devem 
ser enfrentadas em todo Brasil, por isso em 2018, o MDS lançou uma cartilha de 
orientações, para subsidiar os profissionais do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, no atendimento aos povos ciganos. Em relação aos dados apresentados 
nessa cartilha, até o mês de março de 2018, foram contabilizadas no Cadastro 
Único, 22.003 pessoas ciganas, das quais 14.907 recebem Bolsa Família.

A Paraíba possui 23 municípios com comunidades ciganas. A estimativa é de 
que existam em torno de três mil ciganos, situados nos municípios de: Souza, Monte 
Orebe, São João do Rio do Peixe, Marizópolis, Santa Luzia, Patos, Mamanguape, 
Itapororoca e Mataraca. Os dados referentes ao Cadastro Único indicam que 979 
famílias das comunidades ciganas são atendidas no Estado, dessas, 685 recebem 
bolsa família e 294 não recebem o benefício.

Dispositivos legais e Políticas Públicas

A partir da Constituição Federal de 1988, houve iniciação das primeiras 
discussões sobre a inclusão dos ciganos aos direitos sociais. Outros decretos se 
seguiram, na tentativa de assegurar direitos a esses povos.



DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS!

105

- Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, específica os povos ciganos 
como grupos indentitários;

-Em 24 de maio de 2006, foi instituído o Dia Nacional do Cigano por meio 
de Decreto assinado pelo Presidente da República, publicado no Diário Oficial da 
União em 26 de maio de 2006, como reconhecimento à contribuição das etnias 
ciganas na formação da história e cultura brasileira;

-Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

- Criação das Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, e Portaria n° 940, 
de 28 de abril de 2011, do Ministério da Saúde: a primeira dispõe sobre os direitos 
e deveres dos usuários da saúde, e a segunda regulamenta o Sistema do Cartão 
Nacional de Saúde;

- Parecer CNE/CEB nº 14/2011 e Resolução CNE/CEB nº 03/2012, que 
definem Diretrizes do Conselho Nacional de Educação para o Atendimento em 
Educação Escolar para a População em Situação de Itinerância;

- Elaboração de Guia de Políticas Públicas para os Povos Ciganos, no ano de 
2013, pela Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais (SECOMT);

- e aprovação da Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS), redefinida 
pela Portaria GM/MS nº 2.446, de 11 de novembro de 2014.

Mesmo com esses avanços na legislação, a justiça brasileira apresenta uma 
legislação frágil no tocante à sua execução, no sentido de reconhecê-los como 
cidadãos participativos e garantir políticas públicas específicas.
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A quem recorrer em caso de práticas de violação de 
direitos?

Disque 100, Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e também à 
Defensoria Pública.

IMIGRANTES

Quadro de dados do processo Migratório Brasileiro

PERÍODO Nº de 
Migrantes

Migrantes em 2000 143.644 

Migrantes em 2010 286.468

Entrada de Migrantes no ano de 2015, 120

Fonte: IBGE e Polícia Federal

O Brasil, como um país, democrático, sempre esteve aberto a migrantes 
estrangeiros, os quais sempre fizeram parte da formação social e econômica do 
país. O órgão responsável pelo processo migratório, no Brasil, é a Polícia Federal, 

?
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mas quando se trata de migração motivada por questão social, o acolhimento e a 
assistência social são realizados por organizações não governamentais.

Segundo registros do Censo Demográfico de 2010, 286.468 imigrantes viviam 
no Brasil há pelo menos cinco anos, em residência fixa. Entretanto, desde então, 
o país vem passando por um aumento do fluxo migratório, trazendo um grande 
desafio para a oferta de políticas públicas específicas. Nesse período o número de 
migrantes foi 86,7% maior do que o encontrado pelo Censo Demográfico de 2000, 
quando foram registrados 143.644 imigrantes na mesma situação.

Somente em 2015, dados da Polícia Federal registrou quase 120 mil 
estrangeiros que deram entrada no país. Os estados de São Paulo, Paraná e Minas 
Gerais, juntos, receberam mais da metade dos imigrantes internacionais, seguidas 
de Rio de Janeiro e Goiás. Os principais países de origem dos imigrantes, segundo 
o Censo de 2010, são os Estados Unidos (51.933), Japão (41.417), Paraguai (24.666), 
Portugal (21.376) e Bolívia (15.753). Em 2017, foram registrados 33.865 pedidos de 
migração, e os Venezuelanos respondem por mais da metade das solicitações.

Dispositivos Legais e Políticas Públicas

A Constituição de 1988 garante a igualdade de direitos entre brasileiros 
e estrangeiros residentes no País. No entanto, o direito à participação política 
continua restrito aos brasileiros natos e aos estrangeiros naturalizados. Em 2014, 
foram incorporados, através da Portaria nº 70, de 11 de junho, novos critérios de 
partilha pactuados nas resoluções nº 2, de 03 de abril de 2014, da CIT, e nº 11, 
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de 17 de abril de 2014, do CNAS. Tais documentos dispõem sobre a expansão 
qualificada e reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos 
e Famílias identificadas como migrantes.

Em 2017, o Brasil conseguiu aprovar a Lei n. 13.445/2017 de Migração, que 
está em vigor desde novembro de 2017. Ela foi adotada em substituição ao antigo 
Estatuto do Estrangeiro, vigente desde 1980, que havia sido formulado ainda sob 
o período da ditadura militar (1965-1985), a qual aborda o tema da migração com 
base nos direitos humanos. (BRASIL, 2017). 

Contudo, apesar de representar alguns avanços, a política de migração 
brasileira ainda não condiz com a realidade vivenciada pelos imigrantes; a lógica 
que domina grande parte das políticas públicas tem sido discriminatória, tendo em 
vista que existem poucas medidas adotadas no sentido de integrar o estrangeiro 
à sociedade brasileira. 

A quem recorrer em caso de práticas de violação de 
direitos?

Disque 100; Polícia Federal; e ao Instituto de Reintegração do Refugiado - 
Adus.

?
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Bem-vindo.
Direção: Philippe Lioret. França, 2009 

Coisas belas e sujas.
Direção: Stephen Frears. Reino 
Unido e Irlanda do Norte, 2002.

Dica de filmes:

Para saber mais...

Adus – Instituto de Reitegração de Refugiado no Brasil. 
http://bit.ly/1Jd32FP.

Conselho Nacional de Imigração
http://portal.mte.gov.br/cni/. 
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IMIGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS
Talita Hanna Cabral1

O Brasil é um país multicultural e miscigenado, pois aqui tivemos a 
participação de diversos povos na formação do povo brasileiro: os povos nativos 
(indígenas), portugueses, negros africanos de variadas etnias, italianos, alemães, 
ucranianos, espanhóis, russos, japoneses... Os povos e etnias são diversos, no 
decorrer da história do Brasil e somos conhecidos em todo o mundo por sermos um 
povo acolhedor. Bom, mas antes de falarmos sobre imigração e Direitos Humanos, 
vamos dar uma lida no relato abaixo:

A Casa do Migrante, pertencente à paróquia Nossa Senhora da Paz, acolhe, há 
75 anos, pessoas de diversos países como Senegal, Paquistão, Congo e Haiti. 
Segundo a assistente social Monica Quenca, eles estão passando por diversas 
situações de preconceito no Brasil. Muitas empresas que recrutam esses 
migrantes estão fora da cidade de São Paulo, e é comum que alguém da Missão 
acompanhe os grupos até a estação rodoviária. Em uma dessas ocasiões, Monica 
estava com um grupo de 20 haitianos no metrô quando, ao sinal de fechar as 
portas, uma senhora pegou a bolsa de um deles e saiu. ‘Os outros passageiros 
acharam errada a minha indignação com a situação e me disseram que eu não 
tinha que ter pena de uma pessoa que nem deveria estar ali’, se referindo aos 
haitianos, e que ‘se eu estava com dó, deveria levar ele pra minha casa’, diz.
Segundo ela, só ao ver um grupo grande de estrangeiros, as pessoas já gritam 
coisas como ‘por que está trazendo essa gente pra cá?’ e defendem que eles 
têm que ir embora daqui. Monica conta que isso é frequente, e que a questão é 
muito complexa, porque a imigração não vai parar, já que o Brasil tem interesse 

1 Graduada e Mestre em História pela UFPB. Professora de História no Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
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na vinda desses trabalhadores. De acordo com a assistente social, os haitianos 
são pessoas extremamente pacíficas, que demonstram uma capacidade de 
resiliência muito grande. Muitos dos estrangeiros que ficam na Casa do Migrante 
vivenciam situações de preconceito, segundo a assistente social Josicleide 
Barbosa de Souza2

Para que se tenha consciência de o quanto um imigrante sofre, em um país 
estrangeiro, é importante sempre nos colocarmos no lugar do outro e imaginarmos 
se fosse conosco. O relato acima demonstra que a fama de “acolhedor” dos 
brasileiros não condiz com a realidade. E você, é uma pessoa acolhedora em relação 
ao estrangeiro?

2 Relato extraído do endereço: www.terra.com.br/noticias/brasil/imigrantes-haitianos-sofrem-racismo-e-xenofobia-no-brasil,a5
5e260ac95f5410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html  A Missão Paz é membro de uma rede internacional de incidência politica. 
Pertence aos Missionários Scalabrinianos e que tem em sua vocação o trabalho com a migração. A Igreja N. Senhora da Paz, 
acolhe três paróquias, a do bairro do Glicério, a dos Italianos e dos Hispano-Americanos. A casa do Migrante é uma das ações 
dessa missão e é o espaço de acolhida com capacidade para 110 pessoas.
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O que é migração?

Migração é o deslocamento populacional dentro do espaço geográfico, de 
forma temporária ou permanente. O ser humano que migra o faz por alguma 
razão e, muitas vezes, a sobrevivência de um determinado grupo social depende 
de seu deslocamento geográfico, por exemplo, durante a pré-história, quando os 
primeiros seres humanos migravam em busca de alimento.

Há vários tipos de migrações:

Migrações internacionais – as que ocorrem de um país para outro:

Imigração – é caracterizada pela entrada de indivíduos ou grupos, 
em outro país. O imigrante é visto do ponto de vista do país que 
o acolheu. O termo se aplica só às pessoas que pretendem fixar 
residência permanente no país adotivo, participando da sua vida 
social.

Emigração – é caracterizada pela saída de indivíduos ou grupos, 
de seu país de origem, para se estabelecer em outro. Emigrante é 
aquele que mudou de seu país para residir em outro, visto do ponto 
de vista do país de origem.
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Migrações internas – são aquelas que ocorrem dentro do próprio país:

Êxodo rural ou rural-urbana – é o deslocamento da população 
rural para a cidade.

Migração urbano-urbana – é a mudança de indivíduos de uma 
cidade para outra.

Migração pendular – típica das grandes cidades, onde centenas de 
pessoas saem de sua cidade para trabalhar em outra, retornando no 
final do dia.

Migração sazonal – ligada às estações do ano, onde o migrante 
sai de sua cidade em determinado período do ano, retornando 
posteriormente. Um exemplo são os trabalhadores que saem das 
regiões secas do Nordeste em busca de trabalho em outras regiões.

Dentre as principais razões para a migração estão as de origem:

Econômica, quando o migrante sai em busca de melhores qualidades 
de vida, empregos, salários, muito comum em países ou regiões 
subdesenvolvidas.

Cultural e religiosa, no caso de grupos sociais que migram para o 
local com o qual se identificam, como os muçulmanos que migram 
para Meca a fim de facilitar a prática de sua religião.

Políticas, ocorrem, com bastante frequência, durante crises políticas, 
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guerras e ditaduras, nas quais vários contingentes políticos migram, 
de forma livre ou forçada, para evitar os problemas de seu país. 
Exemplo disso, atualmente, são os refugiados sírios que deixam seu 
país para fugir de uma guerra civil que já dura quase três anos e 
contabiliza mais de 130 mil mortos.

Naturais, muito comum em lugares com a ocorrência de desastres 
ambientais (secas, frio intenso, calor excessivo, etc).

Migrantes têm direitos?

Atualmente, nenhum ser humano pode cruzar a fronteira de um país sem 
estar com um passaporte (documento de identificação internacional) ou um visto 
(permissão para entrada no país) a não ser em casos em que haja acordo entre 
os países. Assim, nenhum migrante pode desembarcar em um país estrangeiro 
sem que o país concorde em recebê-lo. Internacionalmente, são os Estados que 
se relacionam entre si, por isso pessoas, individualmente, não podem resolver 
seus problemas de nacionalidade. Ele pode ser apoiado por algum órgão não 
governamental pertencente à sociedade civil (a exemplo da Casa do Migrante 
citada no relato inicial desse texto) para auxiliá-lo até sair a decisão do governo. 
Quando um determinado órgão ou funcionário do governo ofende um cidadão de 
outro país a questão passa a ser tratada entre governos, pois se torna uma ofensa 
de um Estado ao outro e só pode ser resolvida entre eles. Mas e quando a ofensa 
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parte de um cidadão comum?  

Os Direitos Humanos simbolizam o respeito às diferenças e a prática de ver 
no outro um ser merecedor de consideração e respeito, com direito de desenvolver 
as potencialidades humanas de maneira livre e independente. Porém, há desafios 
para a implementação dos direitos dos migrantes:

Compreender a migração e o refúgio como um fenômeno 
que constantemente está acontecendo por diversos fatores. 
O deslocamento forçado de pessoas por questões econômicas e 
políticas já é uma violação que a pessoa está sofrendo em relação 

aos Direitos Humanos. Cabe ao Estado e à população acolher aqueles que estão 
chegando. Um exemplo disso é a população da Venezuela, que vem sofrendo 
por má administração do governo venezuelano e estão em situação econômica 
precária, buscando no Brasil uma forma de terem uma vida mais digna. Há também 
aqueles que optam por sair do país de origem por problemas ambientais e sociais. 
Aqui entra mais um exemplo brasileiro: a população do Haiti que aqui chega, mas 
geralmente é tratada com preconceito, mais uma vez aqui citando o relato inicial 
da Casa do Migrante.

Para que todo governo se organize na recepção de migrantes 
estrangeiros é essencial a elaboração de dados estatísticos, 
identificando as rotas de saída, chegada e perfil do migrante 
e refugiado. Dessa maneira, os migrantes e refugiados entram 

1º

2º
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nas políticas públicas elaboradas pelo Estado e compreendem-se as causas da 
migração.

Aos direitos dos migrantes e dos refugiados correspondem os deveres e 
obrigações jurídicas do Estado para que haja respeito, proteção e implementação 
desses direitos. O fundamental é avançar na identificação do alcance da 
responsabilidade dos Estados no que se refere aos Direitos Humanos dos migrantes 
e refugiados.

O que é xenofobia?

Xenofobia é um tipo de 
preconceito que age por meio da 
discriminação e possui por características 
a aversão, repúdio, hostilidade e ódio 
aos estrangeiros. A xenofobia pode está 
fundamentada em fatores históricos, 
culturais, religiosos, étnicos, entre outros.  A 
xenofobia gera muita violência entre nações, no 
mundo todo, desde humilhação, constrangimento e 
agressão física, moral e psicológica. Tudo isto promovido principalmente pela não 
aceitação das diferentes identidades culturais. Como visto um pouco mais acima, 
essa prática corresponde a um ato grave de violação dos Direitos Humanos.
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Para que tudo isso seja evitado é necessário fortalecer o combate à 
xenofobia e a outras práticas de intolerância. A Organização das Nações Unidas 
(ONU) identificou que discursos racistas e xenofóbicos têm penetrado na 
agenda política de partidos com o pretexto de combater o terrorismo, defender 
a identidade nacional e combater a imigração ilegal. Isso tem fomentado uma 
aceitação generalizada de práticas xenófobas, inspiradas na defesa, proteção e 
conservação da identidade nacional e na ameaça apresentada pela mistura cultural, 
com a violação de direitos dos não nacionais e das minorias étnicas, culturais e 
religiosas. Quando governos e partidos assumem essa postura, o sistema jurídico, 
a ordem pública, a educação e o mercado de trabalho passam a ser impregnados 
por uma ideologia racista e xenofóbica, culminando no fortalecimento de grupos 
antidemocráticos. É emergencial fortalecer o combate eficaz à xenofobia e a toda 
prática de intolerância.

Não devemos nunca nos esquecer de que o respeito ao próximo é essencial 
para uma boa convivência em sociedade, independentemente da cor da pele, dos 
hábitos, das roupas que veste, da forma que fala ou da religião.

 

A ONU foi criada após a II Guerra Mundial para, dentre 

outros fatores, promover a paz mundial.
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Incêndios. Diretor: Denis Villeneuve. 
Ano: 2010
Sinopse: A saga de dois irmãos que 
recebem de testamento deixado pela 
mãe o dever de encontrar o segredo 
que ela guardou por tantos anos.

Samba. Diretores: Oliver Nakache e 
Eric Toledano. Ano: 2014
Sinopse: A história de um senegalês que vive há 10 anos na França, mas não 
conseguiu um visto permanente. Ele sonha em ser chefe de cozinha, mas precisa 
se contentar com trabalhos informais.

A boa mentira. Diretor: Philippe Faladeau. Ano: 2015
Sinopse: Um grupo de sudaneses recebe a oportunidade de viajar para os Estados 
Unidos. Lá conhece uma assistente social disposta a ajuda-los a ter uma vida 
melhor.

Dica de filmes:
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Para saber mais...

Até o ano de 2015, as denúncias de xenofobia em todo o 
Brasil cresceram 633% em relação a 2014. Foram 330 casos 
registrados recebidos pela Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, através da plataforma Disque 100. Em 2014, foram 
45 denúncias. Nos dois anos anteriores, o governo federal tinha 
o registro de apenas dois casos. O Humaniza Redes, que recebe 

denúncias online de xenofobia, registrou, no mesmo período, 269 crimes. Os dados 
não podem ser analisados de maneira integrada, mas, caso somados, seriam 599 
denúncias em 2015. Na justiça, há apenas três casos de preconceito xenofóbico: 
um em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul e um terceiro na Paraíba.

Fonte:https://www.huffpostbrasil.com/2016/06/20/chegada-de-refugiados-faz-
xenofobia-crescer-mais-de-600-no-bras_a_21688171/

Para entrar em contato com o Humaniza Redes, acesse:
http://www.humanizaredes.gov.br/
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JUVENTUDE E TRABALHO
Sarah Araújo de Lucena1

1. A importância do trabalho para a Juventude

Para pensar sobre a importância do trabalho para a juventude é preciso 
primeiro entender o que é trabalho.

Trabalho é um conjunto de esforços que os seres humanos realizam para 
atingirem algum objetivo. Estes esforços podem envolver o desempenho físico e/
ou o desempenho intelectual, tendo como foco interesses individuais, grupais e/
ou de uma sociedade como um todo.

É importante esclarecer que o trabalho não inclui necessariamente o 
pagamento ou a recompensa financeira pelas ações desenvolvidas. Sendo assim, 
podem ser considerados trabalhos humanos, por exemplo, o ato de realizar 
tarefas escolares, as ações voluntárias em instituições religiosas, os atendimentos 
gratuitos que podem ser feitos voluntariamente em hospitais e muitos outros 
comportamentos.
1 Licenciatura e Bacharelado em Psicologia, Especialização em Psicopedagogia, Mestrado em Gestão de Organizações 
Aprendentes. Participou do Fórum Estadual de Economia Solidária da Paraíba (FEES/PB) durante 10 anos. Foi secretária executiva 
do FEES/PB. Participou da equipe de coordenação de 03 fases do Mapeamento da Economia Solidária no estado da Paraíba. 
Participou de equipes de organização de eventos diversos do movimento da Economia Solidária na Paraíba, no nordeste e no 
Brasil. Trabalhou em instituições de assessoria a Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). Foi membra de um EES na 
área de saúde. Acompanhou o processo de implantação do Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico (BCDJB). 
Atualmente trabalha na implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar (SISAN) no estado da Paraíba e exerce a 
função de docente. 
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Já o conceito de emprego é diferente porque, necessariamente, há 
recebimento de uma recompensa financeira. Este entendimento surgiu por volta 
da Revolução Industrial e se propagou com a evolução do capitalismo.

A sutil diferença entre emprego e trabalho pode ser melhor compreendida 
a partir da figura abaixo.
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Certamente você já observou a seguinte situação: uma pessoa vai se 
apresentar para alguém e nessa oportunidade ela menciona o próprio nome e 
depois fala qual a profissão ou o tipo de trabalho que ela realiza. Este é um exemplo 
do quanto é importante o trabalho para a nossa sociedade a ponto de se tornar 
parte da identidade das pessoas.

O trabalho dá oportunidades para o ser humano realizar seus sonhos, 
atingir seus objetivos de vida, relacionar-se com outras pessoas, expressar seus 
pensamentos, desenvolver suas habilidades, agir com propósitos definidos, 
conhecer o potencial que tem para ser competente em algo.

O reconhecimento da importância do trabalho é tanto que ele foi 
contemplado na Constituição Federal e em outros documentos legislativos em 
nosso país. Vamos conhecer um pouco sobre estas questões a seguir.

Trabalho enquanto Direito Social Fundamental

Constituição Federal (Art.6) – “São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição”.

Trabalho enquanto Fundamento da Ordem Econômica 

Constituição Federal (Art.170) –“A ordem econômica, fundada na 
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valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: I- soberania nacional; II- propriedade privada; III- função 
social da propriedade; IV- livre concorrência; V- defesa do consumidor; VI- defesa 
do meio ambiente; VII- redução das desigualdades regionais e sociais; VIII- busca 
do pleno emprego; IX- tratamento favorecido para as empresas brasileiras de 
capital nacional de pequeno porte.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei.”

Trabalho enquanto Fator de Grande Relevância para a Ordem Social

Constituição Federal (Art. 193) – “A ordem social tem como base o primado 
do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.”

O trabalho é tão antigo quanto o próprio ser humano. Com o tempo as 
formas de trabalho sofreram diversas mudanças, por causa da evolução das 
tecnologias, do conhecimento humano e das necessidades que foram surgindo 
com o aumento da população. Cada país tem tipos de trabalho de acordo com 
a cultura local e com a legislação. No Brasil, inicialmente pode-se classificar o 
trabalho basicamente como:

a) Formal – a pessoa empregado tem carteira de trabalho assinada, jornada 
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de trabalho regular e pode ter garantidos os direitos previstos em leis (salário, 
auxílio alimentação, auxílio transporte, aposentadoria, seguro-desemprego, etc);

b) Informal – a pessoa não tem registro na carteira de trabalho e não tem 
garantia para receber benefícios semelhantes aos de um empregado formal; 
dependendo da situação tem maior flexibilidade de horário de trabalho; por vezes 
o(a) trabalhador(a) se submete a condições precárias de trabalho; dependendo da 
situação a pessoa pode trabalhar para si mesma ou pode ter um patrão “informal”; 
quando tem patrão “informalmente” os direitos trabalhistas não são respeitados.

Existe outra classificação mais detalhada sobre tipos de trabalho, porém 
vamos abordar aqui uma forma especial: o trabalho associado ou cooperado.

2. As oportunidades da Economia Solidária para a Juven-
tude

No Brasil existe uma cultura de valorização da relação de emprego com 
patrão, seja na iniciativa privada seja dentro de instituições governamentais. 
Isto se deve às expectativas de ter “estabilidade de emprego”, de receber o 
salário mensalmente, de não assumir as preocupações com crises financeiras e 
administrativas de empresas. Mas as mudanças negativas, no cenário econômico da 
nação brasileira, têm forçado as pessoas a buscarem alternativas para garantirem 
suas remunerações, já que as oportunidades de emprego com carteira assinada 
têm reduzido cada vez mais, ano após ano.
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O número de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria, ou de 
maneira autônoma, aumentou significativamente nos últimos anos. Segundo 
dados do IBGE, no final de 2012 havia 20,61 milhões de pessoas trabalhando 
por conta própria. Já em 2017, eram 22,7 milhões deste tipo de trabalhador(a), 
ou seja, em 5 anos aumentou 2,2 milhões. Este tipo de trabalho, embora tenha 
sido impulsionado por causa do grande índice de desemprego, traz consigo o 
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sonho do(a) trabalhador(a) não ficar mais submetido à relação de submissão ao 
patrão. Desta maneira, a pessoa passa a ser administradora de sua vida profissional.

Passar a ser o próprio patrão pode acontecer tanto no nível individual como 
também no nível grupal. Existe um conceito que merece um destaque importante: 
Autogestão. Trata-se de um tipo de administração que é feita pelos próprios 
participantes. É bem provável que você já tenha ouvido falar em cooperativa 
e associação. Nelas e em outros tipos de empreendimentos e organizações os 
próprios membros decidem democraticamente o que deve acontecer na gestão 
organizacional.

Antes de você entender como isso funciona na prática, vamos pensar um 
pouco sobre Economia Solidária.

A Economia Solidária tem origens muito antigas na história das sociedades 
humanas. Os empreendimentos da Economia Solidária, também conhecidos 
como Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), são compostos por grupos 
de pessoas que decidem desenvolver alguma atividade econômica que gere 
trabalho e renda. Estas atividades podem envolver a produção de bens (alimentos, 
artesanato, roupas, sapatos, etc), a prestação de serviços (costura, desenvolvimento 
de aulas, limpeza etc), a realização de fundos de crédito (cooperativas de crédito 
e os fundos rotativos populares), a comercialização (compra, venda e troca de 
insumos, produtos e serviços) e o consumo solidário. Qualquer que seja a atividade 
desenvolvida, isto deve acontecer de maneira permanente ou, pelo menos, ser a 
principal atividade econômica do grupo.

Outra característica importante a destacar é que os Empreendimentos 
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Econômicos Solidários devem ser coletivos, envolvendo mais de uma família. 
Na prática, nós podemos destacar alguns exemplos destes EES: associações, 
cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, 
bancos comunitários de desenvolvimento, etc. Os(a) participantes destes grupos 
podem ser trabalhadores(as), dos meios urbano e rural, que exerçam a autogestão 
das atividades e da alocação dos seus resultados, isto é, que decidam sobre todo o 
funcionamento do empreendimento, incluindo os ganhos financeiros e os gastos 
gerados durante as atividades econômicas.

Pense um pouco sobre as vantagens de trabalhar em um Empreendimento 
Econômico Solidário:

- A autogestão torna cada trabalhador(a) consciente do seu papel, dentro 
do seu contexto como um todo;

- A inteligência coletiva dos(as) trabalhadores(as) está permanentemente 
a serviço do desenvolvimento do Empreendimento Econômico Solidário e de 
seus sócios e sócias. Sabe por quê? Porque todos os ganhos de produtividade 
e resultados da realização da atividade econômica são de propriedade dos(as) 

Na Economia Solidária todas pessoas que trabalham são donas do em-

preendimento e todos as pessoas que são donas trabalham no empre-

endimento, exercendo o princípio da autogestão.
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O trabalho faz com que o ser humano aprenda a conviver com outras 

pessoas, com as diferenças. Na Economia Solidária o trabalho pode 

também estimular o pensamento de coletividade e, assim, também 

incentivar a transformação individual quanto à visão de mundo.

próprios(as) trabalhadores(as); 

- A atividade econômica do EES estimula uma vinculação do grupo ao 
território em que a atividade econômica solidária está inserida, o que também 
incentiva o respeito às especificidades e culturas regionais, ao meio ambiente, à 
cooperação para o cuidado mútuo.

Você é jovem e tem tentado se inserir no mercado de trabalho formal, mas 
não tem conseguido, por causa dos altos índices de desemprego, por não ter 
cursos de qualificação profissional ou porque não concluiu o ensino médio. Então, 
você pode começar a pensar em trabalhar na Economia Solidária. Trabalhar em 
um Empreendimento Econômico Solidário é muito mais do que uma alternativa 
ao desemprego. Trabalhar de maneira associativa gera oportunidades de 
desenvolvimento em diferentes aspectos, tais como no financeiro, no processo 
de autoconhecimento e de realização pessoal, no desenvolvimento de relações 
de amizade e parceria a partir da convivência social, no exercício da cidadania, no 
desenvolvimento de competências, etc.

Além de tudo isso, direcionar o trabalho, segundo princípios da Economia 
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Solidária, faz com que o grupo comece a refletir sobre a relação pessoal com o 
consumo consciente e solidário, reduzindo a aquisição de itens inúteis, descartáveis 
e que dependem dos recursos não renováveis, reutilizando objetos, adquirindo 
produtos usados, etc.

 Como em todas as áreas da vida humana, trabalhar com outras pessoas, 
em qualquer que seja o ambiente, traz desafios e dificuldades, principalmente 
quando as pessoas são estimuladas a assumirem a direção de suas próprias vidas, a 
se organizarem em grupos como práticas democráticas, a cuidarem da organização 
de um empreendimento que gere trabalho e renda de maneira justa. Mas, o mais 
importante é você saber o que lhe motiva, o que lhe dá prazer.

As pessoas buscam satisfazerem diferentes necessidades a partir do 
exercício do trabalho. Determinados aspectos podem motivar algumas pessoas 
e outras não. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes umas das outras e 
estas diferenças devem ser acolhidas e respeitadas.

As motivações para se envolver em um trabalho podem contemplar a 
satisfação de diferentes necessidades: ter conforto físico, conseguir adquirir 
alimentos saborosos, poder comprar roupas e acessórios, ter os dias e horários 
certos para repouso, se sentir seguro em um emprego com estabilidade, se sentir 
seguro em um ambiente de trabalho onde não ocorram acidentes ou assaltos, 
ganhar uma remuneração compatível com os desejos de consumo, garantir 
segurança para si mesmo e para a família, conseguir renda para adquirir a casa 
e/ou o carro próprios, sentir-se amado pelos(as) colegas de trabalho, conhecer e 
interagir com pessoas diversas, fazer amizades com parceiros(as) de trabalho e/ou 
com clientes, ser respeitado e admirado por suas competências e seu desempenho, 
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Para saber mais...

O processo de construção e reconstrução das identidades 
dos indivíduos nas organizações.
Disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/336534/>.

Música Comida. Banda Titãs.
Disponível em: <https://www.youtube.com/

watch?v=7Slr4Jy84NM>.

Música Capitão de Indústria. Banda Paralamas do Sucesso.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oWfCc_8Jzww>.

ser reconhecido como uma referência ou um exemplo para outras pessoas, tornar-
se responsável por tarefas mais complexas, ser desafiado para resolver problemas, 
ter autonomia para decidir o que fazer no trabalho, participar das decisões no 
ambiente de trabalho, ser promovido, ter a oportunidade de desenvolver as 
habilidades e o potencial de competências, exercitar a criatividade nas tarefas, ser 
um trabalho moralmente correto, etc.

Cada pessoa deve pensar sobre estes fatores 
listados e cuidar para que se sinta realizada no 

trabalho, pois este é fundamental para a construção 
da identidade e para a autorrealização do ser 

humano.
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3. Os espaços e as organizações que apoiam a estrutura-
ção de Empreendimentos Econômicos Solidários

No Brasil existem diversos Empreendimentos Econômicos Solidários que se 
tornaram experiências de referência. Vamos destacar alguns que envolvem jovens.

- Padaria Comunitária São Rafael: localizada na Comunidade São Rafael, em 
João Pessoa, a padaria iniciou suas atividades em 2006, mas em 2013, ela conseguiu 
receber equipamentos que facilitaram a produção dos alimentos comercializados 
atualmente. A padaria, além de gerar renda para jovens e adultos moradores da 
comunidade, faz parte de um conjunto de iniciativas que visam o desenvolvimento 
social, econômico, político e cidadão dos moradores do território.

- Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico: localizado na 
Comunidade São Rafael, em João Pessoa/PB, o banco foi inaugurado em 2013 
e tem uma moeda social chamada Orquídea. Este banco é de propriedade da 
comunidade e administrado por ela também. O objetivo é fortalecer a economia 
local, fortalecendo a produção e a comercialização na comunidade. Além do 
mais, são disponibilizados créditos para financiamentos, tendo taxas de juros 
administrativos menores que os bancos tradicionais e sem exigir tantos requisitos 
burocráticos, tal como acontece em outras instituições financeiras.

- Grupo Produtivo da Associação Juventude em Ação: funcionou na 
comunidade do Timbó, em João Pessoa/PB, e produzia materiais de limpeza – 
água sanitária, detergente e amaciante – durante anos. Atualmente este grupo não 
está em funcionamento.
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- Restaurante Rural Vó Maria: fundado em 2013, na cidade de Areia/PB, pela 
iniciativa de um grupo de jovens que decidiu reabrir a fábrica de polpas de frutas 
produzidas sem agrotóxicos, gerando renda também para agricultores locais. 
Tempos depois, o grupo associou à fábrica de polpa de frutas o artesanato local, 
feito com a palha da bananeira, as oficinas de artesanato, as trilhas ecológicas, 
o piquenique na mata e o Restaurante Rural Vó Maria. Este conjunto atividades 
econômicas se tornou referência turística na região e fortaleceu a economia local 
envolvendo dezenas de famílias.

- Cooperativa de Informática Alpha10: formada por jovens do Capão 
Redondo e Campo Limpo, periferia da Zona Sul de São Paulo/SP, teve como foco 
de trabalho a prestação de serviços como manutenção e assessoria em hardware, 
implantação de projetos tecnológicos, manutenção e assessoria em rede de 
computadores, software livre, webdesign, etc.

- Banco Palmas: fundado em 1998, é o primeiro Banco Comunitário de 
Desenvolvimento no mundo. Localizado no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza/
CE, hoje esta iniciativa contempla diversas atividades econômicas (produção de 
material de limpeza, de alimentos diversos, de peças de vestuário e acessórios, 
prestação de diferentes tipos de serviço, empréstimo para consumo e produção, 
desenvolvimento de atividades culturais, realização de eventos, utilização de 
moedas sociais físicas e virtuais, etc). Tornou-se referência no mundo como um 
grande exemplo de que é possível gerar renda e trabalho, com uma visão de 
desenvolvimento mais amplo do território, envolvendo pessoas de diferentes 
idades, no próprio bairro, no Brasil e em outros países, utilizando vários recursos 
tecnológicos.
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Se você pensa em começar a organizar um Empreendimento Econômico 
Solidário e quer receber apoio ou orientação, listamos a seguir organizações e 
coletivos que podem lhe apoiar:

- Rede Juventude e Economia Solidária - Juventudes Economia Solidária 
(Juvesol)

Facebook: https://m.facebook.com/juvesolbrasil/?locale2=pt_BR

- Incubadora de Empreendimentos Solidários (Incubes) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB)

Email: incubesufpb1@gmail.com
Telefone: (83) 3216-7654 
Site: http://www.ufpb.br/incubes/
Facebook: https://pt-br.facebook.com/incubesufpboficial/

- Fórum Estadual de Economia Solidária da Paraíba (FEES/PB)
Facebook: https://pt-br.facebook.com/ForumEcoSolPB

- Rede Paraibana de Bancos Comunitários de Desenvolvimento e Banco 
Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico
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Email: cpcc.org.br@gmail.com
Telefones: (83) 9 8681-3572    (83) 9 8886-6277
Site: https://bcdpb.webnode.com/
Facebook da Rede Brasileira de Bancos Comunitários de Desenvolvimento: 

https://www.facebook.com/Rede-Brasileira-de-Bancos-Comunit%C3%A1ri
os-306733166157120/

- CIRANDAS – Rede Social e Econômica da e para a Economia Solidária
Site: https://cirandas.net/

Vídeo Economia Solidária – outra 
economia acontece.
Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=sfYAejvZmms>

Vídeo Jovens de vários estados 
discutem Economia Solidária.
Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=M8rRL3z6OgI>.

Dica de filmes:
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EDUCAÇÃO, VIOLÊNCIA E JUVENTUDE NO NOR-
DESTE DO BRASIL:

o protagonismo juvenil como estratégia para o de-
senvolvimento comunitário e fortalecimento da es-
cola como espaço de socialização e aprendizagem.

Patrícia Fernanda da Costa Santos1

Ricardo Rian Galdino da Silva 2

No Brasil, as desigualdades sociais e a violência também podem ser 
dimensionadas pelas condições estruturais das escolas públicas de periferia, se 
comparadas com as localizadas em bairros mais centrais e de poder aquisitivo mais 
elevado. O fato é que algumas escolas se caracterizam como espaços insalubres, 
sem ventilação, alugados, com estrutura improvisada, cadeiras desconfortáveis, 
iluminação insuficiente, construções antigas que nunca passaram por reformas, 
pintadas com cores fortes, mas como símbolo da gestão pública, sem quadra de 
esporte, sem espaços de convivência e com banheiros sem condições de uso.

1  Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em Educação 
Popular (PPGE – UFPB), com pesquisa na área de Educação de Jovens e Adultos. Experiência profissional na Educação Básica 
e Ensino Superior. Atualmente, é professora da Educação Básica na rede municipal de João Pessoa/PB. Assessora do Projeto 
Redução de violência através do Protagonismo Juvenil no espaço social escolar e do desenvolvimento comunitário no Nordeste 
do Brasil. E-mail: santosjp2013@gmail.com 
2  Graduado em Gestão Pública. Experiência em gestão institucional, atuação em redes de mobilização e articulação social. 
Formador da Metodologia de Tratamento Comunitário - modelo ECO2. Coordenador do Projeto Redução de violência através 
do Protagonismo Juvenil no espaço social escolar e do desenvolvimento comunitário no Nordeste do Brasil. E-mail: rianparaiba@
hotmail.com
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Essa situação se dá pela ineficiência do poder público em garantir o 
investimento adequado, como também pela falta de planejamento das políticas 
públicas, que contribui para o descompasso entre a oferta e a demanda de 
universalização do ensino fundamental e ampliação do atendimento da educação 
infantil e ensino médio. 
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É nesse contexto que o Projeto: “Redução de violência através do 
Protagonismo Juvenil no espaço social escolar e do desenvolvimento comunitário 
no Nordeste do Brasil”, com o apoio da Cáritas Alemã/BMZ, surge como uma 
estratégia de enfrentamento à violência no espaço escolar e comunitário. O desenho 
inicial foi pensado coletivamente por cinco organizações não governamentais 
que atuam no Estado da Paraíba e em Pernambuco. Atualmente, o projeto está 
desempenhando atividades do segundo trienal (2013/2015 – 2016/2018), com 
foco no Protagonismo juvenil e incidência política na comunidade.

No tocante a esse cenário, apresentamos um caso específico de uma escola 
localizada na periferia de Bayeux/PB, que estava na seguinte situação: faltava 
concluir a reforma iniciada há três anos, apresentava problema na rede elétrica 
(por falta de um transformador elétrico que suportasse a carga elétrica da escola) 
o espaço onde, antigamente, era uma pequena quadra de esporte, estava cheio 
de entulho da construção e, na frente da escola, havia uma quantidade de lixo que 
chegava a impedir a passagem de carro na rua, além do mau cheiro insuportável 
no local. Estes seriam os principais problemas mapeados pelos jovens. 

Reconhecendo a dimensão do problema, cuja resolução dependia, 
exclusivamente, de decisões políticas do poder executivo estadual, e que, por outro 
lado, envolvia o forte desejo dos alunos (líderes de opinião) pela recuperação da 
quadra, enquanto espaço para práticas esportivas, partimos para o plano de ação 
que foi construído estrategicamente com dois eixos de mobilização: a política e a 
escolar. 

A mobilização política iria articular os poderes públicos (Secretaria de 
Educação, Planejamento, Juventude, parlamentares e o Ministério Público) e 
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a Escolar trabalharia no sentido de envolver os demais alunos no processo de 
mobilização, na sensibilização da preservação dos bens da escola e no diálogo 
com os moradores do entorno que, indevidamente, depositam os seus detritos na 
calçada da escola.

A ação para solucionar o problema dos detritos na calçada da escola se 
deu da seguinte forma: o grupo de alunos foi dividido em duplas, equipadas com 
uma câmera fotográfica. Por dois dias, nos turnos manhã e tarde, esses alunos 
registraram as pessoas da comunidade jogando os seus detritos na calçada da 
escola. Os alunos/observadores também descobriram que a empresa de limpeza 
urbana fazia da calçada um ponto de coleta de lixo. Seus funcionários recolhiam 
os detritos de todas as ruas do entorno e depositavam na calçada da escola. 
Posteriormente, o carro da coleta fazia o recolhimento, situação que justificava o 
grande volume de detritos no local.

Com o registro fotográfico em mãos e a identificação dos agentes que 
contribuíam para o aumento desse problema, duas ações foram pensadas: a 
primeira, para sensibilizar os moradores do entorno e os próprios alunos a não 
depositarem seus detritos no local. E a segunda, procurar o poder público municipal 
para denunciar a empresa que, inicialmente, negou a existência dessa prática, 
porém, diante dos registros fotográficos, teve que assumir sua responsabilidade. 
Mediante essa intervenção dos jovens, o problema foi solucionado definitivamente. 

Para obter êxito na busca de melhorias da infraestrutura física da escola seria 
necessário articular uma rede de apoio com atores governamentais. Buscamos a 
Secretaria Executiva do Orçamento Democrático, que tem por função coordenar 
o Orçamento Democrático (OD), instrumento por meio do qual a população é 
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convidada a participar das decisões do governo estadual sobre a melhor forma de 
aplicação do dinheiro público em suas obras e serviços.

A partir do diálogo com o OD e a Secretaria Estadual da Juventude, 
convidamos a parlamentar, líder do governo na Assembleia Legislativa, para uma 
visita à escola, com objetivo de avaliar a situação e ouvir as demandas dos jovens 
quanto à infraestrutura, falta de materiais didáticos, assim como da situação dos 
laboratórios de robótica, de química e de informática. Após dois meses de embates 
e interlocuções, conseguimos a retirada do entulho da quadra.

Essas duas conquistas, a retirada do entulho da quadra e dos detritos 
da calçada, provocaram um impacto positivo no ambiente escolar. Os jovens 
perceberam que a luta e a participação popular, munida do conhecimento sobre as 
ferramentas de controle social, são estratégias democráticas capazes de mudar a 
sua realidade. A visão crítica sobre a realidade deixou os jovens tão empoderados a 
ponto de elaborarem um informativo para contestar, publicamente, as declarações 
de um parlamentar do município que alegava mérito pelas conquistas obtidas 
pelos jovens. 

A retirada do entulho da quadra fez surgir outro problema: o espaço estava 
sem condição de uso, devido ao fato de o piso estar danificado. Motivados pelas 
conquistas já obtidas, os jovens realizaram uma campanha junto aos comerciantes 
locais pela doação de materiais para revitalização da quadra. Além disso, convocaram 
um mutirão, envolvendo alunos e professores, para a reforma do espaço esportivo, 
ação que conseguiram cumprir com muito êxito.

O grande desafio agora era buscar a conclusão da reforma e a troca do 
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transformador elétrico para que os equipamentos da escola pudessem ser utilizados. 
Era preciso partir para uma ação de incidência política mais forte. Articulamos 
um grupo de alunos e moradores da comunidade (cerca de 110 pessoas), para 
participar da plenária estadual do OD, na qual foram apresentadas, pelos alunos, 
as demandas da escola e, pelos moradores, as demandas da comunidade, a todo 
o corpo de Secretários do Governo do Estado, assim como ao próprio Governador.

As solicitações apresentadas pelos alunos foram prontamente acatadas 
pelo governador. Apesar disso, os pedidos não foram agilizados. Dois fatos 
foram marcantes nesse processo: passados cinco meses, desde a reunião do OD, 
aconteceu um evento sobre a juventude, no Palácio do Governo. Aproveitando 
a oportunidade, os alunos elaboraram uma carta para o chefe do executivo 
informando que, até aquela data, o compromisso por ele assumido não havia sido 
cumprido. Ao término do evento, os alunos conseguiram entregar a referida carta. 
No dia seguinte, o novo transformador estava na escola.

Finalmente, conseguimos a instalação do transformador; para o reinício da 
reforma, porém, uma pendência ainda precisava ser encaminhada: a construção 
da quadra que não estava no contrato da obra a ser executada. Cientes desse fato, 
uma comissão de alunos procurou a Secretária de Planejamento para reivindicar 
a construção do espaço esportivo. Foram informados que não havia recursos 
disponíveis para executar essa obra. Os alunos, de posse do vídeo da plenária do 
OD, argumentaram sobre o compromisso firmado pelo governador reconhecendo 
positivamente a trajetória de luta dos alunos por melhorias para a escola. Mediante 
os fatos, a então secretária não teve como argumentar contrariamente e de imediato 
incluiu a construção da quadra e sua cobertura no projeto.
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Essas vitórias só foram possíveis devido à participação ativa de todos que 
fazem a comunidade escolar e o empoderamento dos jovens, fazendo-os acreditar 
que são capazes de transformar o seu contexto social. 

Por fim, salientamos que este ensaio relata uma experiência em curso, que 
vem sofrendo modificações. Esse movimento de pensar, avaliar e reorganizar a 
prática tem sido de muito aprendizado para todos os atores envolvidos. Também 

temos consciência de que as intempéries do 
contexto político, social, econômico e 

cultural, como também o trabalho em 
rede, são desafios que nos motivam 
a estudar, pesquisar e, assim, 
aperfeiçoar a proposta.
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QUESTIONÁRIO

1) Você já ouviu falar em Direitos Humanos? Escreva, em poucas linhas, 
o que você entende por Direitos Humanos.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2) Marque a alternativa que mais se aproxima das causas que os Direitos 
Humanos defendem:

a) Só servem para defender bandidos

b) Defendem que todos tenham direitos a uma vida digna

c) Defendem os homens de bem e renegam os bandidos

d) Defendem que “bandido bom é bandido morto”
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3) O que é feminismo?

a) Movimento organizado por mulheres que querem ter mais poder do que 
os homens

b) Grupo de mulheres que lutam para não fazerem as atividades domésticas, 
deixando estas atividades para os homens.

c) Movimento de mulheres que lutam por igualdade entre os gêneros, 
principalmente igualdade de tratamento.

d) Organização de mulheres que lutam para ter salário superior ao do 
homem.

4) O que você acha que deve ser feito com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente?

a) Deve ser rasgado e jogado no lixo

b) Deve ser amplamente divulgado para que tod@s conheçam os direitos e 
deveres das crianças e adolescentes.

c) Só serve para não punir o menor de idade.

d) Devia ser reformulado e acrescentar a punição física e a redução da maior 
idade penal para jovens infratores.
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5) Você conhece alguma comunidade Quilombola? Se sim, qual?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6) Em caso de violação dos seus direitos, você sabe para onde recorrer? 
Se sim, cite alguns órgãos e como ficou sabendo da prestação desses serviços.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7) Explique, em poucas linhas, o que você entende por Xenofobia.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8) O que são Fake News? Por quais motivos você acha que elas são 
lançadas nas redes sociais?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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9) Um casal de homossexuais afirma ter sido agredido em frente a um 
restaurante da Rua Fernando de Albuquerque, na região da Avenida Paulista, em 
São Paulo. A agressão ocorreu na madrugada deste sábado (1º) quando o casal 
saía de um bar na Rua Bela Cintra. As vítimas registraram boletim de ocorrência 
no 78º Distrito Policial - Jardins e foram orientadas a fazer exame de corpo de 
delito no Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como lesão corporal e será 
investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). 
(...) começaram a provocar a ele e ao namorado em um posto de combustíveis 
que fica na esquina das ruas Bela Cintra e Fernando de Albuquerque, chamando-
os de “viados”. Villa, então, pediu para que eles parassem com as provocações e 
atravessou a rua, em direção à sua casa, na Rua da Consolação. Os dois agressores, 
então, foram atrás do casal e continuaram com as provocações.

(Reportagem disponível na integra em: http://g1.globo.com/sao-paulo/
noticia/2011/10/casal-gay-e-agredido-na-regiao-da-avenida-paulista.html.

Comente, em poucas linhas, o que você achou da matéria. Ressaltando 
sua opinião em torno dos agressores. Para você é crime o que eles fizeram?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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10) Uma mulher muçulmana acusa a Chevron de discriminação religiosa 
porque, segundo alega, uma empregada de um posto de gasolina dessa empresa 
se negou a encher o tanque de seu automóvel se ela não tirasse seu véu islâmico 
(niqab).

“Nossa empregada pediu que a cliente tirasse seu véu por questões 
de segurança; quando ela se negou a tirar, a funcionária, por sua 
vez, também se negou a prestar o serviço”, explicou nesta quinta-
feira um porta-voz da Chevron, denunciada publicamente pelo 
Conselho de Relações Islâmico-americanas (CAIR, na sigla em inglês). 
Em entrevista coletiva oferecida com o respaldo dessa 
associação, Al-Fleur Mohammed, de 39 anos, explicou na 
última quarta-feira que o incidente ocorreu em outubro, 
em um posto de gasolina de Boca Raton (sul da Flórida). 
Na ocasião, a muçulmana ainda indagou a ordem da funcionária: 
“Perdão, mas este é meu direito religioso”, declarou Al-Fleur, 
que explicou que a empregada disse que necessitava ver seu 
rosto, uma ordem não atendida. Na sequência, a empregada 
devolveu o dinheiro de Al-Fleur depois de se negar a atendê-la. 
A muçulmana, mãe de quatro filhos, então chamou a Polícia e, 
mesmo assim, não conseguiu ser atendida no posto de gasolina. 
Após o incidente, a suposta vítima recorreu ao CAIR para que os 
diretores da Chevron reconhecessem que se tratou de um caso de 
discriminação religiosa.
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Comente, em poucas linhas, a matéria. Você concorda com a atitude da 
funcionária?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(Reportagem disponível na integra em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/efe/2012/02/02 muculmana-acusa-companhia-crevron-de-discriminacao
-religiosa.htm).
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